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 نابتسلاک سس : ژایتما هد راد

 یلیعامسا مظاک :رظن ريز
 ۱۳۳ ۳ دادرم ۲ ع هبنشکی مهد زایهرامش
 | ربظ زادعب ۸ ات هژا : یدادا تات وا

 لعلژاساب یرهچ ونم نابایخ هراد) لحم
 ۱ لاید ۱۵۰ هایلاس كا رتشا یاهب

 لاید < هرامشکت
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 ۱ 1 اش رف آ یاهلگنج رهق رد یس رافناب ز

 )و (تراک وب یرف.ه) كا رتشاب (اقبرفآ هکلم) یکند ملیف
 ارافب ( یدا رف ناطیش) هدننک هاب ود (ننان رب ) ویدوتسا رد نونکا

 ۱ نود تس آ ندوب یرنه دننکیم هلب ود ادملیل نیا هکنیا تاع

 هلاقم

 شوگلاف

 هتفه تکه

 ییارخ هطساوپ

(3 

 ۱۳ تی
 دلج یور سکع

 ول راک ود توویا
 هلجم راشتنا ریخأت تلع

 هدامش نیا رد

 یا ردیزاب یا رب اددوخداد دا رت وید وتسا نیا رگیدف راعز | .تدن ادیدیدج ۳ رابخا نیزتهلات [ ددوف تیلام هل ابن دود رک یداددوخ ملیف نیا ود یزاب زادوبهدیسر نایاپب 1 نیلپاچیل داچ (تلعب زی یهانب حرف هدن اس رب ناب اب |دملیف زا یمین زا شیب تسن اوت ویدوتسا ۳ ...تشهت شیادنپ و راظرد نوچاماد رک .دقنم(دا زرش)یویدوتسااب ( ردنب دژد)ملیف ر:یژاب ۲
 مت اخ هن وگچ یرجامنیاهرخالاب هک تسین مولعمو دن ادم تدم نتف رگ 1 یودم
 :رگید لوصحم ( تلفغ ) ملیف ژادعب هک ملیف سداپ ویدوتسا 9۸ له . . دیدجلصف و ملیبف سراب ۷ ...شیا دآ نف
 یضعب هک تسا هدرک هیهت ملیفشش تدم نیارد ملیف سراب یوبدوت-ا ۱۹ یابلینو نقش هنیآ زیئاپ ( ۱ یئاهنیسدربن ) یارب اردوخ رتمامت هچره تیلاعفاب تسا 1 ,.هامراگیربش
 ِ عقومییدزهانو «ثداوح هارراهبچ» ۰ 9 مدرم هک ار هچن 7 نیا زادمپ اتدیامن كردایملیف عونب تبدنازمدرم هقالع 0 ناگ دن اوخ خساپ مایف سراب ویدوتسا و دنشابیم هناک ادج یکیس یاداد مادک ره ی هم و سورع 7 تسدرد رادمان نالسرا ریما و قشع بورغ ؛ لاحشوخ هنهرب ۱۳ ...یدو زب هکییاهملیف ب و دنشاب یم شیان هدام سوط نیهاش « نزهار « ناو هبافآ ۱ ...یملیف قی رطنیدب و
 ایکیچاخ لوماس ) ينادرک راکب هک (ثداوح هادراهچ) ملی رک ینوت
 هتشذک هتفهرد اما تسا هدیسر همین هب ابی رفت دوشیم هیهت یعیطم كلم ۳4 9 ی
 ۱۱تا دن ورب دن وامد هب مایف نیا جداخ یامهحص هیهت یارب دوب ۳ اه لفداقت

 الاح.تسادوذعم ملیف دد تک رشزا |ذل تسینید یزاب یضاد ۳ ۱ ۲ و دو 1 تشک زاب یب هناخ ادزمان یتمالسپ هک دادعالطا ناوداک تک رح زا لبف هقیقد دنچ هر و ۳۲ لامج هیماس ]د ملیف نبا یلصا یاما دزا یکی هک (ادناو) مناخ هک ینعمنیدب ۵ 3

 نارهت قرب هدادا
 ۳ هراش نیا ۰ هناغپاچ لیطمت هجیث رد و
 3 ناک دنناوخ تسدب ریخأت زور دنچ اب هلجم
 4 یدابجا ريخأت نیا زا ام و دیسد ریزه
 می دادن شذزوپ زج یاهداچ

 نووون

 لاتسب ر-ک امنیس تهجنیدب دشاب هدنذک هتسخ نایچاشامت یارب هک

 ۱۰۰ دریگ رارق هجوتدروم شیپذا شيیات دن ادرک رب یسداقب ادملیث
 ردمب یداد را رق ( زا ریشزا ی رتخد) ملیف دیزاب زادمب یهانپ حرف یهانب حرف یارجاء

 دش یبیجع یااحشوغ هچ داچد ربخ نیا ندینشزا ( نایکیچاخ ) هک
 تا رو امنیس میلیف نیلوا

 : بس ۱ ت عالطا قبط
 [(هلرخ) پوکسامنیسو یگسند ملیف ( ۱ «نایم رواسخ رد ملیف
 ایشیس ملیف نیرتگ دزب د نیلوا هک اد ( زنومیسنیج) و ( رجیم
 اذچ (۱) هدنبآ لاس۲۰ فرظرد ات تسا هدون دوخ رانا دداو
 نادرگراک شش شضیوعت ۳ # ! درادگب مو یاشایت ضرممب ارنآدیدرگ مهارف ناریادد

 ۳ ۳ لا رتن اس یویدوتسا
 رد و نیا وات ددرگیم نادرک راک كي لابند ردب رد تسا
 ادرک راک» نیمشش ردع ویدوتسا نیا هتد ذک هتفه رد هلصاح
 اشل وصحء نیل وا هچنانچ دن راد هدیقع ویدوتسا نیا نابحاص
 ای ژاب اردوخ هتفر تسدز| ههجوات دبشک دهاوخ لوط یتدم
 اوتب وهد رب یاهرهب زین هب رجت ود|دعتسا و قدذزا هکلپ دشابن یاچ انک و ,یروثت»هب طقن هک ددرکی«ینادرک راک لابندب

" 



 2 7 5 1 زاده زیلائر ۶ ی رس امتیس هاش »9۰ وب
 ایلاتیا ریخاهلاسهد یامنیس رو ات را دم 8 ودد یرنه تضهز

 ۳ و دا ۳ نتشادرپ هرالع هک یراهف ءایضرتک د یاقآ
 ۰ لاطوه یتسآ روشهرود اهلاشا دد لاسود

 اگیمد وروتیر* و (ینیلسوروتریور* < یتذالب وردناسلا» نو

 اب رد بلاجو قیمهتالافع هلساسگكیو هدادامب آرد و

 ناب تابیدا رد یناسیل ةچرد و سايع قوفح
 ناواتنا رب تسار* ابلتپا یفارگود امنیس تاغیتحت رک
 رتسختلا . دنا هدرسک تمجاوف نارباپ ارپسخا و هدییاسر ناباپ *

 زیلآرو تشهل شیادیپهرا
 ۰ دیسردهاوخ پاچب جیردتب هرامش ن

 ثتدح ؛ هساا

 با زا هک دنا هتداور ,ا زا

 هک دندوب یلاهنسن ]روتم اهتسبل ال روز
 یسک دن یعتاو نایرج ناسادب اد دوب

 را زه عبش نیا زا یلاهدومن و دندنیر
 تسا هتفرگ دوخب یگدنز مان هک ار موس

 هدرپ یدرب ارث آ و دندیدزد هشبمه یا

 .دنتخاس ین ادن ذ اه ه اغکی دات فادع

 2 ؛ نیاب یتقوام یاسهاب ژدمب رگن ماه هنحم یاب نوا
 ینفددو كندیب و شیالآ یب ار هنددع
 یاد نامدوخ زا یااهتمسف نوج و میپاب

 میلیب دیفسیاههد رب یورو هدش هدب رب هک
 5 میدرسک یم لاسشوخ دنا هتفد هاب

 جیبت « مینکتیم ادیب روش ۰ میوشیم رثاتم

 - اهدرد ۰ دتفایم شیطعب نامیلق ؟مب وشیم
 هصالخ . دن وش یم هدن زو هتفرک ناج نام 5 3۳۹ ۹ 1 2

 یاه

 دشف| یمهارب و دوشیم دادی هتشذک یکدنز

 اه هتشذگ زیخاتسر نیا ملین نایاب ات ر
 دنک یم ادیب همادا

 دشابهدرگ هجوت هدنناوخ رگ | الاب رد
 ؟مزیلاست روش متفگن اه تسیل ائ روشن متفک

 1 هک اهنآ فالخرب نم اربز

 شب . ایورکق كيزایا هبسجم لدا
 دمب ودن زاس یمیژول و" هدب |

 دن رب یم مات | رن ] نارادف رط

 یاهپهادرد.دن | هتشادیراکفا و دن |هدش ادیب

 . دوجوزین یک رتشم یاههارهاش اهن آ راکنا
 ۰ یسدرب راک ندش ناسآ یارب هک هتشاد

  كدزب یاههارهاش ناب  بعشنم اد «۶
 یک دنژ دوخ اداپهارهاش نیا ۰ میاهدومن
 " نیا رباثب دراذگیم مدرم یاهاپ لباقم رد

 زد ساخ یکبس زا یا هیسجم میداوتیمن
 یمان و میزاسب رثه یاههخاش زا كيجبه
 كبسمیوکب رتهداس ۰ میوش لئافنآ یارب

 7۲ ۱لاسزا كنج زاشیپیابلاتبا
 هداذا تسیشاف تم ۳

 دیسرارق مود یناپج كنج یتقو . دشیم
 روشک روب ز-م تلودب كمك یاب اهن بل آ
 تلم یتلو دندرشک لافشا اد ابلانیا
 و دوب هدعآ گنتب اهتلود هبرهق شود زا
 هکچ ربز روشک هک دنیبب تسنا تین ء وال

 ههبج . دنکب ناج یزاد نایماظن نینوخ
 تفرگ ناجمک مک مدرم نایمزپ|یلم تمواقم
 یلیل وسوم» نیقلتم شود اشود ودش كررب و

 تموکحودن ار لامشیوسب شنا دادف رطو
 . تکش مهرد ارتآ

 نایمدداهتسیلات روش یاهماک نینسعت
 یم یناملآ نارگستس تسدب هک ی لاهنوخ
 نادنژرف « نادداس یاه دایرفو تخید
 .دش ناراب رت هک كنج هدیدتسو مولظم
 و دش هتشادرب ۰ دنا زرلبم اد اهبلق ناش
 رگفب راد رپملیف نادنم رنهراب لیتسخت یارب
 فاش شا رغلد یاه هنحص نیا دنداتفا

 ۱۴۵۲لاس
 طاحل زا هک < ظافحیب رهش«م ر> ملبف رد

 هزیاجنی رتهب؛دوبهژات ویراکتپا عوضوم
 وس:ربود ینعی روب زم ملیف نن آ روت
 امان[ هشیپ رثه--۲ تف رگ قلمت ینیلسور
 سک | » ملیفهدن روآ مها رف هن اخ راک و ینابن

 .دندعآ للان هزباج تفایردبمه «الچ :
 وردن اسلآ فوررعم ملیف لاسنامهرد -- ۳
 قفوم زین« یک دنژرد زوركي » یت زالب

 هب هزیاچ و دشهزیاج نیرتهب تفایردب
 یکی < ایشوبش» فورممملیفیا رب زین اکیسد ۱3 ۱ و مویقم اب مریلابروت د ۱ : مزیلالر ۰ مزیلوبمس «كيتنامود وب دوتبو- ؛ تفرک قلعت یتزالبنسنآ دونم ۱۳ تایماک

 «كيتت امودمدآ تساهدیدنسب و حیحس ِچ
 تسلائروقن ای تسیلال رو تسیلوبس مدآ
 اهتسلائروئ ای اهتیلائر ماند تسا
 راکنا رب ینتبمو كرتشم ناشرثاد ۳

 نیرتهب-ه درک تفایدد ادلوا زناوج زا
 زا داش و ملیفعوضوم ؛ اهیلیف عوضوم
 نبب رتمهم * دش هداد سیخشت یم رج و رتیپ
 كي»یاههنحص اد یدادربلیو اه هنحص
 >- ویرام هک دنتناد «یناک دنژرد زور

 - ایایایتسیلائروق یاهملیف نی
 و . دنا هدش هرثاج تفایردب قفوم لاحبات ۱۹۴؟لاس زا هک

۱ 
 | "بکتم نیا هقنجربرلثآ یفرممو ایلنبا یامشیس رد م

۱ 

 زا یدنس توپ ؛دیددسهاوغن مشجب
 « متسیبنوف .معاوج دولآنوخ یناکدن)
 دنس یکف نیمه. دن داد ءاگن هشيمه یارب

 نداد ناشل و یعفاد یناک دنز زا نتشادرب

 نبا و ده مزیلانروش كبس هپاپ «قیاخح
 لاسب ان ور ] زا هگ تسیک رتشم ءاد نامه
 ژدانبس مااع تسیلائروشت نادنمررنه مامت

 . دن|هتشاد رب ماگ نآ رب ودود اي فارطا
 قبهوابنیس رت ریمب یرظناب هکنآ یاب
 هنشذآ زادنا مشچپ «میسانشب ۱دهدودنیا

  مینکفا یسم یهاگن مه ایلاتیادد ملیف
 تسباهزاتو هداملاقوف ینه ایئیس الوصا

 زواجت نرف مین زا زونه نآ هچجیرات هک
 یلاهدرناپ زاشیب لاحتیا اب تسا هدرکن
 یدجرنه كي هلجرسب هک تسین لاس تسیب
 ناکمو نام زا یبیک رت رنه نیا .هدیسد

۱ 

ِ 

 تیرشب|رل]یاههنون رگید هک ار هدننک

 ناشن ناکما و ددادرب رد ار

 یک دن زیاه هنعص مامتندآد

 تاظحل مامت رب تةیقحرد دنمرثه دادربملیف
 اهن ]دن | وتیم ودراد طلست یک دن زیاههشوک و

 یتدوصرد دنک تیثت هشبهیا رب یکب اجبار
 تابیدا ای رتاتت رثه یارب ناکما نیا هک
 زا هلی یه ۰ تسینیغاقت و یقیسوم و
 ماست دناوتین رت ات ؛ دنتسه ستان یظاعل
 هاگنالوجلوصهروطب هک !رزرابیاههنحص
 هار)هبوداق رمش و دهد ناشن تسیک دن ز
 مسجتدد یفیسوم ۰ تسیت نوریب یاههنحص
 .تساشبس اهنت و دبآایم ءانوک ناکم و اج
 تشبیتقو نآ میسو و دایژ یاههنحص هک
 :اهناکم مهو اهنامژ مه دنسریم ارف مهرس
 و دنتسه ام یکدنز رد هک تروسنامهپ ار
  هتخاس ام یاهوژرآ هک لکش نامهب اب
 هحص یور دن ردات اهنت و دن وئیم

 !ریگیم دوخ رد « دنوش رهاظ ملیف | اهنآ داث ]عوضوم و تسین كرتشم فلما رعد
 ۳ وب هتشادررب ارنآ یدوارک نی رتهب - ۷ دوب هنشا ] ۱ ورا کارتها هطق د۶

 ؛ یاربیورچ ونیجمود هجردشقن رد هشیپ رثه
 ینعب « ون عارتخا كي هلیسوب | «نوارتوس ومیاهتبیسم» ملیئرد یزاب 0 طفل اهن نیب یهب اشت هج آف رسیل»
 مو هو ۳7 هجود شقن ددنژ هشیبرنه نیرتپبو ۱ دوجو نیبه رطاخبام هک راددمخ و
 باب و دنهد هولج مقاوب یب رهش:مرو ملیت ددیژابهطسا وب ین ان امان  یرکف نایرج كيي بستنم اراهنآ*+ 3

 ۵ ۱ .دش هتخانش ءطظافح ۱ + ميلامني«یرثه نیعم كبس كيايد ی"
 و ووطت هو وطم موم سموم هه و و مو

 " هرامش 9٩



 امنیس غیا و

 هغیان دنم رنه.. . نیلیاچ یلراچ

 «نوتسیک » دد نیلپاچ
(۱۵۱۴) 
 ملیت یوبدوتسا رد یل داچ هک ینامزات ۹ ی

 تسناوت «درطص زا 4 نوتسل > یرادرب ِ ۳ و 7

 هیهت تدم .دژاسب ملبف جنیو یس دودحرد

 كب زا بلغا و دوب توافتم اه ملیف نیا

 دیشک یم لوط هتفه راپچ ات هتفه

 ه-جوجیپ ۰ تالوصحم نیا هتبلا

 تخاس دمب یاهلاسرد یلراچ هک هجتآ اب

 دن زادهک یشزرا اهنتودنتسین هسیاقملباق

 روطن ] "تسا هتسناوت یلراچ هک تشنیا
 و ددرک رهاظ اهنآ] رد« هتساوغیم هک

 شدوخ لیمب دهدیمماجنا هک یتاکرحو
 یا رب اپملیق نیا هک یرگید هجیتت . دشاب
 نفنتف رک ارف هک دوب نیا تشاد یلراچ
 یتامحز و تخومآ یوب اد یروسیژر

 وا دیشک اهلف نیا هیهت هاد رد هک اد

 بآ تشادیمرب ماک هک یگهدنیآ هاررد ار
 یبیجع یفاکشوم كياب شومارف دیابنمهارهتکن نيا.دومت رت هدید
 دوب < نوتسیک » یاپملین نیمه هک درک
 سابل رظنزا اد یلراچ صوصخم كبسهک
 رست دوهشم یتح و رت لماک ۰ رت سخشم
 «دوب مزال هک یروطن[ زوئه یلو دومت

 راظتنا مدرم نیب رد هک ار یتییوبحم نآ
 ومه مابت و دوب هدروان تسدب تشاد

 ريخا هتکن نیا فورصم زین شثشوک
 یاهلدیلداچ« اهیلین نيا رد ۰ دیدرکیم
 ترفنیاه تسمو اهدزد .اهقمحا « نیبلقتم

 و ترهش تستاوت و دومت افیا اد زیگتا

 .دروآ تسدب یفاک تیقورعم
 یلداچ هک اد ینامز تدم یلک روطب

 هرود كي نوتیم دنارذگ ویدوتسا نیادد
 هک وا یکدنزا ناشخدد یلو تمحزرپ
 شاهدنیآ ءاد رداد یمکحم ساساو هیاپ
 . تقرک رظن رد ؛ تیر

 نیاناتساد یگنوگچو عوتو لحم
 رهشكراب كي زاو دوبن تخاونکی اهملیف
 بطم:اهیئاون ات« اهنادوتسر ات هتفرک هداس

 «نس تشپ یا هنحص «اهکشزپ نادند
 تمدششیپ داتفر « یناد لیبموتا تاقیاسم
 نکلام یکدنز ؛ اههناک نایرتشم اب اه
 سکب صوصخب تاقبام یدواد « كدزب
 نیا . دون هدهاشم اه نآ رد ناوتیم اد
 تروص نیرتهپب هدود نآ رد اههنحح
 یروطبدوبهدش هیهت كحضم رایسبو هنکمم
 شیامناشیس نلاس رد اداهنآ هکیتقو هک
 یمناس۲ هب مدرم هپقبق یادص دندادیم
 اه هنحص نیا رتشیب یلصا هیام . دیسر
 ربع ب رقناودنیپ هک ,دوب یتیاقد بلغا

 عازتب راک ماجنا رسو تف رک یم ددیرتخد

 ۴ هحفص

() 
 دکک یم

 دوب نطو رهچونم ۱

 هوک «نیوسكام >و «نیلکنوک رتسچ»

 دن دوب رکسپ
 تشب تدا وحز| هک یئاهملبف رد یل داچ

 اه رتات دد هک یمیاق وهب تشادیمرب نس
 دوخ زا و دومنیمن تعانق داتفایم قافتا
 ۳ «نوتسیک » یدادریملیف یوبدوتسا
 یماهملیف دد یثهنحص دنچ ییهاکهاک
 یتامحز و تالاکشا هلیسونیدب و دیناجنک
 كسی نا-ک دننک هیهت و نانک راک هک اد
 لمحتم ملیف "كي هیهت هاد رد « ویدوتسا
 . دادیم ناشن دن دشیم

 شلین راپچای هسدد یلراچ لمع نيا
 یاهروسیژد شقن اهنآ رد هک دشیم هدید
 اراهنآ یاهراک و دومتیم افیا اد نادان

 یم هدر یو ر؛
 نیا هداب رد هک یرگید بلطم . ددوآ
 یمس هک دوب نیا دوش هتفک دیاب اپیلیف

 نابایخزا اه هنحص رثکا هک دشیم رایب
 هک یجیپم تاقباسم و یمومع ریاعمو اه
 رظت رداب .ددرک یدادربیلیف دشیم ماجتا

 یئاهرا-ک نینچ, یداع مدرمهکنی| نتف رک

1 

 (ناتسم) ملیف زا هنحص ود
 (1!)لابقتسشرسمه فرطزایلراچ-۱

 رد یلراچ و لک وبدآ یتاف - ۲ ۰ دوشیم
 !دن درکیم (:)فاحل یپ نادوتسد

 .امنیسه راتس "
 ۲ دوش یم مولممدنتشادن تداع

 0 رداس هنحسكيزا یدادرب

 جراخ یداع ساخشا هدهع زا و

 زاسچ تالوصحم نیمه زا یضععب رد
 ۱۰ درکیم یزاب ار تسم ساخشا

 رشاب هک (ناتسم) ملیف رد رتشیب

 یاسر نایاپ ارنآ (لک ویدآ
 ردش هتفک هکیروطنآ ۰ دروخیم
 اف نیا دد (وسن داک ) میموتن ایذوفن
 الم یناشخدد و زداب وحنب یلراچ

 : یل راچ هک دژاسیم مولعمو ددرک
 اسع هک ۰ صخشم الماک میموتناپ

 .وخ یارب دشاب یجراخ ذوفن هنوک

 ۸ را هدی زگن

 ا ! الط لیس
 نیا مامتدد هک یمهم عوضوم

 |رهمهو دشیم هدید ع وضو روطب
 ..۰ دوب یل داچ تاک رح تشادیما و

 رمارد اد یدایز تدم هک یدوج واب

 :ب تاب ورک ۲ كي * دوبهد رکن فرص
 یئاهراکدوب ددات و تف ریم رامشب

 یا هشیپرنه رتک نامز نآ رد
 اپ كی یناسآ هب یلراچ ۰ دهد ماجن|
 نیمذزا دنکب مخ هکنيا نودب اد
 یزد اش رگتمد یابابو درک
 3 زا سپو تفریم هار هدن زنل
 درب تدوصاب ؛تشادیم رب كحضم

 یف یاه هنحصز| یکی رد .داتفایم
 ادمینیب یم اد یلراچ < شحی رفت
 ذ وناوج نذو تساتسم الماک

 دوریم الاب چیپ دام ناکلپزا
 یودرب ندروخ ولتولت رثا ردو

 تفاسم كيزا نآ زاسپ و دتفا

 تسا هداتفا قافتا یاهداح

 دتشوک یاه هچولک زا مهیل راچ
 رد صوصخب و دن ان بیصت یب

 |یدای زدادقم (هداباک داتف رک )

 رد لاشوپ یدایز رادقمو

 رگید هکییروطب دیآیم
 ینمی رخ ] ملیف نیا د .دنیب
 .یزابب رتشیب شیزاب یلراچ
 با و لک زاتو دراد تهاش

 م الثم دوش یم هدید رک

 ۱۱ یثیشیل داچ تسدرد هک دراد



 را نر(
 ی صح م. . 2

 !زیگنا مغینیب شیپ 1 3
 روپشم هدننک هیهن (درف روترت ۱

 ملیف نونک ات هک ریامنی ودلک ور
 ۳ ومیاه هدروآ هدرب یورب یددمتم اک

 ] زا یدایز هدع لباقمرد هتذم
 درک هدیقف داهظا ثینچ دیارج ناراک _

 ررد 4 درد هاجنب لق | ال هدنب 7 لاس هسیب
 دش دنهاوخ روبحم اند یا
 تبسا زورب ذودمدرم هتالع ار
 ی یاچ هتف ر هتف رنوب زی و هلو دوش

 3و رک دهاوخ مدرم نایمرد ادامیس كه

 ۱ یخی شب ناآدر داد ۰

 ربخ ودنیاالاح« دیدن اوخ ادالا
 روتر )بانجتاشیامرب

 ۰ لیس) :دیئامرغب هعلاطم 2

 یدوزب هک (نامرفهد)ملیف هیهت یارب لیمود
 هناسفا مغلیم ۰ تفردهاوخ تب دودیولج

 - تسا هداد صیصخت رالد نویلیم۷ زیمآ

 یقد نیرتک دزب نیا دامشیب قباوسربانب
 راکب ملیف كسی هیهتیارب نونک ات هک تسا
 هدننک هیهن ( زویهد را وه)یف رطز|.تسا هتفر

 ًارجخا ( لساد نیج ) فشاک و( یغای)ملیف
 رب هک هتسدوخ < ۶ هکسد اب یدیدجدادرارت

 فرظرد تساروبحم (لسادنیج)نآ قب ۳
 ورا وه )یا رب ملیف ششهدنیآ «۱> لاس تسب
 رد « دیدومرف هظحالم ... دنک یزاب (زوبه
 لاح ددا رامنیس نآ هدننک هیهن كي هک یرهش
 1, یرکید هدننک هیهت « دنیب یم شارقا
 هلاس تسیب دادرا رق یا هلاسیس هشیر رذه
 رد (لسادنیج) مناخ بلسم ودنک یم دقعنم

 ۱رالاحتوا رط و فطل نآ یکلاس ۰ نس
 یردقب ( زویه دراوه )اما تشاددهاوغن
 هک تسا نئطمدوخ داکب

 زی و لا ویتسف
 رد هلاس ره هک (زین و)یمامنیس لاویتسف

 زا و زین و یابیزرهش دد ؛تواءام طصاوا

 ناک دن زاسز|یدای زمدع تک شاب ایلاتیادد
 یاه هتشد نادنم رنه و نانادرک داک هملیف
 رابخا قبط هدوشیمرارقررب اشیس فلتخم
 قباسزا رتللجمنآ مسارم لاسءا ؛هلصاو
 روذک ۲+ نونک ات .دشدهاوخ زا زک رب
 قوف یئامنیس لاویتسف هسییرتثیه توعد
 كي طقف دن راد قحمادک رهو هتنریذپ اد
 ءاکیرمآ زجیدنهدب شیابن لاویتسف ردملیف
 تالوصحمد ادعت تح زا هک نپ اژوناتس و دنه

 روشک دوخ ودن رادتیحجر|نی ریاسب تبسن
 لامتح) ۰ دوشیم بوسصحمناب زیمهک ایلاتیا
 ملیق كي یاجب هک دنهدهزاج| مه هن ارفب دراد
 دنک ین رعم ملیفّود

 !فلک نام رهق

 زا هک «پوه باب » شیپ هتفه ود
 رددوشیم بوصحماکی رم[ فلک نانامرپق
 هب رخ یاه نمجنا مفنب هک فلک هقباسم كي
 < نوسکین دداچید > ابدوب هدشلیکشت
 یدنچ هک اکیرمآ یدوپمج سی دنوامم
 وداد یبلاج هقباس-دوبهدمآ نا رهتب لبق
 نادواد و ناداگت رب هیلک هک روطنامه
 اب نوسکب یاقآ ؛دندزیمسدح شزرو
 ۱!تخاب ۰۰.۱ دیزاب یاهدامل|قراخ تراپم

 ترک و .دندرک تک رش«وناخنم |

 هدر|ذک یدنلب شی دقوف ملیفیارب <س
 هدناسرفصن, ادشرادقهنشجنآ ددهک دوب
 یاه هنحص رد هکاناولیس ۰ تلعنییهب و

 وا رسبز و دئاب شید تسدزا ملیف یقشع
 هن ادتسپ |دخ لمعنی | زا ًمسرءدوب هدش تحا ران
 درک رکشت:دوبهدادماجن | یوهک <۱دیآ

 1 نآ رنهیب طوقس

 تسا هدیسررصمزااریخا هک یدابخا

 یرصمیاهملیف نایچاشامت هدعهک تسایک اح
 هنف اب لیلقادصرد جنب و یس ۵ ۱ لاسب تست
 دصدودحر دنادچاشامتدادعت قولاسرددن |

 ٩۷ هب (۱۹۵۲) دعب لاس هک د وب رفن نویلیم
 هراب ود ۱۹۵۳ ددیل ودرک لزنت رفن نویلیم
 ني)اب وین لاما ۰ تقدالاب رقن نویلیم۷ هات

 ؛هدشت هتف رگ نآ لماک و یسدرامآ زوئههک

 ظاحا زا یب وخلاسهک تسادیپ رما رهاوظ زا
 نارحب و طوقم نیا . تسیناهملیف شورف
 رت| ردءدشیلتبم نآبرصم یامنیس هک میظع
 نیا كردزا یرصمناک دننک هیت فاکتتسا
 ندیدب یا هقالع مدرمرگید هک تسا هتکن
 هت ومن هک ) یرصمینعمیب و لاکی ومیاهملیف
 دن زادن (دنهدیم ناشت دایزنآ رهت دا داهن ۲
 رتشیب اد یرثه راثآ هکد نهدیم حیجرت و
 ءدع رضاح لاح رد هچنانچ . دننک لابقتسا

 ویئایلاتبا؛یوسنارف یاپملیق ناهاوخاوه
 شیازفا یرگس د مقوم زا شی یسیلگنا
 . تسا هتفای



 یناریا ناگشیپ ره

 مس

 ناجاشاع)1ع]غدع:روخ روخ یادص
 نونفل اداد ناتسربد شیابن نلاس رد هک

 زبث یا هدعا دیسریمشوگن دندوب هتشن

 مانشد نامزونیمزب هک یلاحرد نانک رقرق
 زین رفن دنچ؛دن د رک یمكرت |دنلاس دن دادیم
 ندرک هرخسم و ندیشک توس لوثشم

 نيب نیا دد و دندوب نسیود ناگشیپ رته
 دوب ناگشیپ رثهیزاب دشمن هجوت هک یزیجب
 یم یزاب داوید و رد یارب اهن یئوک

 "هک نونفل اداد ناتسرید سید !.. دندرک

 رگیدرابکید وب یئاههنحص نینچدهاشاهراب
 ناتسریبد دنمرثه نادرک اش زا نتود دابب

 شیانت یوکس یورب كنرد نودب و داتفا

 نایچاشامتب اد یدمک هدرپ كيزاغآ و تفد
 كنهرف و یودپم هلصافالب و داددیوت
 اهنآ ذا ودرک توعدنس تب هب او -دمجرا

 حالصدوطره هک تساوخ
 یدمک شیامت هد رپ كی دنت !دیم

 بیت رت هقیقدجنب شرع رد
 ریز دو یا هداچ !دنهد

 زور دتچ لاس رخ" تاناحتم

 ودنیا ..دیدرگیمزاغآ رگید
 ودن دم[ نسیورب هثبب رنه

 یکعخ

 فرطرب هقيقد جنب شرء
 زا رظنف رص الوصا !دند رک

 ملیف ددنوثک |یودهم هکنیا
 یرهاظ مارد یاپلررد اه
 ید.ک یوپیتیلو دد رک

 درک دوشیم هچاما. تسا
 یناریایاهویدوتسانابحاص

 !ادن رب بیم ما رد هشیپ رثه طقق
 عالطا هک دوب شیپ زوردنچ

 یناریاملیق كي مدوم | اد
 اد < نارپهت یاهپش» ینعی
 شیامت ضرعبب دادنب ردهک

 یمومهلابقتسا ا,دن !هدداذگ

 ورب ور نیمز رس نآ مدرم
 بش۲ ۱ تدمو تساهدیدرک

 ابشیسنی رتک دزب زا یکیرد

 شیامت ضرحب دادنب یاه
 رد و تسا هدش هدراذک

 زا یا هدع شیپ زود دنچ زیننآ بیقعت
 ناربتب ًاریخا هک یقارع ناراگن همان زور
 اتدندرک یم یودپم لابتد ردب رد دن |هدمآ
 ودن رو[ لمعب یواب یاهبحاصمهدش وحت رپب
 برع نایروح دنتشادیم راهظا هک یرولعب
 ءایس یوربا و مشچقشاع لددص ه لدکی
 هتساوخ دوخدب ارج زا و :!دن |هدیدرک یو
 هزاب ردیرتشی تاعالطاهدش هک وحن رهب دنا
 مدید ادعضد نیانوچ .دن روآ تسدب یو

 رد ار نایچاشاهت

 79 ۱2۰69 | سشقارفدد برع مشچهیس نایروح هک ینآ ری هشی رنهارت
 : هوبنا شیر كي هکنیازج درادنیئوزر] یودهم

 هناخب هک یغارچ > مدرک رکف دوخ شی

 زور نیدچو<۱ تسمارح دجس تساور

 نياات متشاذک اپ ریز ادویدوتسادنچیلاوتم
 تاقالم ملیف سراپ یویدوتسا رد | ریوهک

 وا مدونن ادیواب هبحاصم یاضاقت و مدرک

 هعفدجل وا نیااما تفریذپ لیم لاک اب زین
 دنمرتهكب ناونعب یودهم هک تسن یا
 هک یماگنه لبق اهلاس اریذ دوشیم یفرعم

 یاهخاکذزا یکی دد وا یشاقن یاهولبات
 هلجمد وب هدش هتشاذگ شیامن شعب یتنطلس

 ونیسحت شیاهداک ووا زا یگتفه تاعالطا
 یودپمرگید فرطزا درک ناوارف دیجمت
 رهام یتسیتایب و تسدربز یزاس كنه

 یاه همان رب یارجا زا ادیقیسوم و تسا

 شیاهگنه[ هک نونفل اداد ناتسریب دیگتفه

 زادعب ودرک زاغآ درکیمهیهت اصخشدوخ اد
 كنه[ هدنعتسق هک دیدرک قفوم یتدم
 وزاسب ار« دنق مس نیدزهداج » شيابت یاه

 كنه زیتاقوماظنیاهولبات یارب هوالعب
 ءارنیا رد ردقت ۲ و تسا هتخاسیمیدب یاه
 كن رفب |روادن دشروبجم هک دادناشن هقالع

 ردوتفد ایلاتیاب یودپم .دننک هناور
 یزاس كنه[ هتشراجن ۲ یقیسوم ناتسرثه

 ۲ ..1 دراذگب
 دیتاسر نایاپب اد
 و هک دش

 دیدرک بلس كيزومزا ما هقالع
 ومتالاب تدد رکیدنونک ات
 ! راکیب یودهممقوم نیارد
 رو دیدرک ناتسلگنا

 رتک د یمیسع ناتسودزا یکی



 میس ملاع ورد میرگ و شار ۱

 ناگشیب رنه تفرشی و یرادربملیفرد شبارآ تسمه
 هدشدوولاه دداوءزات و

 و عود هجرد لر دنج یزا

 اد نان اد رک راک

 - راک ذژا یسکییزور

 رظن یدحا

 و تساوخ دوخ

 و دانک و هش
 قااب ۱

 رگتشاد7 دیو اج رو در
 قبقد دس و تخاد | نب

 تفرگ نادرگ داک زا ار ولی تع
 یا تهورباو هد

 هرخالاب و دومن وا كزان

 ناءشج رخ

 یاپبل و ین ام

 ؟.ای یناوتیمل ؟ هنارچ
 درک مه وخی راک ۱

 بلغا زا [ رهاظ هک نادرک زاکناتح

 ٩ ناک هنهدروتسر یرکفدوب رتفاصنا اب

 تفگء دمت و

 یاپتنم داک نیا

 طقف هن : تفک رکشیار7
 سابل امش " تسا تیانج هک

 دیشوپست رگید اد ناتدوخ هتشذآ
 و هدرک هتسخ ارامش مشچ سابلن ۱

 مه نمزا دوطچ الاح « هدش تخاونکر
 ۲3۳ کت نیاب یرتخد هک دیهاوخ

 تسا امشاب قح_

 ۰ تسا

 شی لاسیس نارتخد تروصب و ملک هدمد
 ؟ موواییر

 ست

 هتنوگچ شیادآ رد لوعحت نيا

 تسدریز ورنومنیلبرم هداسهفبت
 ...وب دوتسا تسدربز ارگ شیارآ

 و یرامش

 هک دادن یمو زا رگید وهنته دن« رهب یعیبطو

 ۱ . ب - نرتس هزیشود

 نیصمختم زا تس)ا رتهب ؟ دمآدوجوب
 هنابشهک اهویدوتسا نارگشیادآ و یئابیذ
 ورس اپیز ناک راتسوژانط نارتخداب زود
 زرط رد همااطم لونشم ابلادو دن راد راک

 میسرب دنتسه نایوریرپ نیا شیادآ
 نکسمناشفب رشلغش هک ناسانشداک نیا

 رب دشاب ناباق] هقالع دروم یلیخ تسا
 سک زا دایزدینکیم رکف هچن] فالخ
 اهتآ رتشب و دن رادن یشوخ لد دوخ داک و
 یشورفیزارخ هزافم كي هک دنهدیمحیج رت
 تحار رسدردرپ راک نیا رشزا و هدرک ژاب
 یتالوطیاهدادرارق اهن[ بلعا اما دنوش
 یناساب و دنراد یرادربملیف یاهتک رشاب
 نیا. دننک دا رفدوویل اهثنچ زا دنن | وتیمن
 .دنیلاک وب ویاهیلاب امتاد هکنیااب ساغشا

 رتدراک اوا هناچ ؛ لسا دنیجنامشچ و سرف
 یسلو دتراد راک و رس رت رتانال یاهومو
 هبا» یتیلوئسمرپ و هدننک هتسخ راک یلیخ
 كي نادرک راک ی تت و الثم « دن هتف رک هدهغ
 یاهداتسهک دهاوخیمیرگ تغسو هدند

 نادود دزاب ( تناوتن]یدام) هیبش اد
 .دسریما رفنا رگشیاد7 تیلاهف و تمحز

 رحلت بیم
 رسک رود هب مجاز یفاک تاعالطا « دننک
 یئول باوخ قاطا و ( تناوتتآیرام)
 یاشامتب اهتعاس « دنرو] تسدب مهدزناش
 رد دادم و دننیشن اهتدم « دن ورب هزوم

 هراتس رتپم ههژاو دن راشفب نادند نایم
 لمع ریزب بورغ [7حبصذ) ار رظن دروم
 هرخالاب ودننک رکفو دن زی رب قرعو دنعکب
 تحبدروم ءراتسدش ماست شیارآ یتق و مه

 تیدن اپ)مناخ هیبش « تتاوتتآیدام یاجب
 ٩۱ تسا هدعآرد بآ زا ( ورپن

 ؛ناداتسانیا ةديقب تدوص ره رد

 لماع دنچ تلع امنیسرد شیار] تاربیغت

 زوم لا یکی (رگیره لو )ءتسا
 ناک اتس : دیوکیم هورگ نیا دارفا نیرت
 داد ادخ ينابيژ زا بلغا زورما یامنیس

 هدرپ ریز دد اد تمیبطیاه تبهوم نیا
 تلع . مینک یقج» نغود ومرک و ردوب یاه
 شیادآ رد ردقت ]ام ۱۹۳۰ لاسات هکنیا

 نآددهک دوبنیا میدرکیم هنلایمو قارغا
 یدد هک ی داوم رادقم زا و یئانژ هرود

 و دندیجتسیم دوب هتفر راکب تروص
 ٍ, 7 دوینهبیاقم كالم رگشیادآ قاین رته
 مشچب دوب رتدنت شتیادآس کره عتاورد
 نادرم یقرطزا مرکتع ءولجرتایز مدرم

۲ 

 تروص هک دنتشادهجوت ینان زب طقفدهع نآ
 یاهداتس رگا و دنشاب  هتشادلکش یضیب

 دوب اعرب تشادن یتدوص نینچ

 یضیب تدوص شیاری و میریگت
 رکف یتقو امناو ۰:۰. میژاب لکش
 لثم یاهداتس تروص هکشبا یارب مينکيم

 ردقچ «مینک یضیب !د ( ددوفارک نوج )
 یلدعداومو چک وكن رومومو مرک وددوب

 یتاییز «
 یزیچباروا

 قرع سیخ « میدربیم راکب وا تروصرد
 سانش رو و رگبار[ < لغات لی ؛موشیع
 یضت یاوسو زورما هک دراد هدیقع ورتم
 ینک نان ادرگ دا رد ناک راتس تروصنداد
 مه ناگشیرته دوخ و .درک اد یکس
 یقاجباتدت وشیمنارگشیادآب لسوتم رتک
 ناوتیم هلک كي دد اد یابیذ زمد هک
 یک داتسزا زدابیاه « ومن < یک داس» .تفگ
 یک داسنوب دماردوخ تفرشیب و تیقنوم هک
 --یبد؛ یلجت ] مپ دنتسه ندوب هیادب یو
 , دنشابیم نوداک ی للو زدلوتیر

 و برجم رگشیاد۲ ( پیلیق درف )
 -كمد رصعرد:دبوگیمدو ویا اه زاک هنیک

 هکتیا یارب تماص یاهلیتهدود و < تنیس
 دوخ هدید رتپب ملیئدد ناگتییرته درج
 روبجمیردادریملبف داک لیهستیا رب مقاوددو
 تكریسیاهکقلد لشمار اهن[ تروص میدوب
 داد رسلیف تعنص اهزورت[ . مینک كند

 رف اهلی دو دوخ هیلوا لحارم رد
 وساتمات و بارخ اهنکفاروت ؛ ساسح
 یاربسپ .دندوب یئادتباو هداس اهنی رود
 یود رد یبوخب نانکیژاب تروص هکنیا
 هدسپعب اد هقیظو نیا دوش سکمنم ملیف
 دشت یاسهگنراب هک دنتشاذگبم یگشیاد]
 . دنکن اربج | دینف سلاقت

 لب ام) هک منکین شومارق زک ره
 اد هدرسم لد تساوخیم یتنو ( دتامروت
 دیفساز شتروص دادیم روتسد دنک یزاب
 !دشاب هتشادتهابشناک درمهب رتشیب ات دننک

 ۲۱ هحفصرد هقب

 9 هداتس

۱ 
۱ 



 دناهدرک شزاس راب نیتسحن یارب یدژارت و یدمک نآ رد هک یملیف اهنت

 یداهق نیدلا رخف أ
 داب نیجنی یارب ۱۹۵۲ لاس رد

 للم یاپملیف نیرتهب زا یناهج لاویتق
 زاغآ زا هک یلابیژ رهش ۰ نا رد فلتعم

 ات.دیدرک لیکشت «مدیدرک امشیسرثه رک رم
 یفرعم اب كنج زا سپ یابلاتیا

 دزد

 نام نآ

 مر > نوچ یراثآ

 < نزهار >۰6 نالم هزحعع» ۰ م هخرچود

 یکتهآشیپ دوب هتتاوت< دیما هداح دو

 تباث نایناهجب امنیس ملاع رد ار دوخ

 لاویتسف رددوب مزال مهلاسنیا رد . دیامت
 تنشی,یرنهماقم هزاترثا كي یف رعمأب ناک

 < ظافحی رهش

 .دنک تیش ملیفدد اددوخ
 هدادا لک ریدم ؛ ( ورپ ودالوکیت )

 ناک دد تبسانمنیبهب هک یقطت رد
 راودیما ایل اتیاهک تشاد راهظا دوبت دا ريا

 دوخلاسران 7 نیرتهب زا یکی دنا وتب تسا
 تاعفد دننام و دیامن یقرعم لاویتسب اد
 هک یب دیامن سک یتاداختقا 5
 تسا هتفرک رظن رد یفرعم یارب ایلاتی

 هقباساب(اداوتالوت ربل۲) هک تسا ( لنش ]
 نیرتپب نددوآ دوجوبهاد رد هک یاهلأهد
 هک یتقیقح . تسا هدون هیهت دراد اهلیت
 ملیف نیا رد میتسه نآ یی رد ام همه

 ,لیف

 تاکت و هدومن ادیب یصوصخم یگتسجرب
 دنتسهكيراتام یارب هک یقیاقح و كيداب
 .دن روخیم مشچب و هدش مسجمالماک ملیق نیا رد

 یناهناتساد نیرتهبذا یکی ( لنش )
 یسود ریهش هدنسیون (لوک وک ) هک تسا
 دوجوب دوخ فیرظ و كیب كزات حود اپ

 یئاهملیف هیلک یفرعمب

 ناکیابیتاک دن زرنا نیادد ۰ تسا هددوآ
 تمحژرپ داک شغ و مه مابت هک یاهراجیب
 . تسا هدش یشاقن دشاسم یزادا

 یاهرپشزا یکیدد ناتساد ع وضوم
 یاهمد] یظیاغ هم هشبمه هک هیسود یلاش

 دهدیناشن و دتفایم قافت| هتفرک ارف ارنآ
 رگیدصاعش|اه را زه نوجمه ناگیاب هک
 ابتساهدش راچان لوب نددوآ تسدب یا رب

 یاربادیلاخ نان تیافک هک یزیچات قوقح
 و دوش مادختسا یاهدادا رد دنکیم وا

 وا یاهوژرآ زا یکی « دیامت شامم رارما

 ابارن ]دناوتب هک تسا یئون یوتلاپ هیهت

 اپهلاس هک شدوخ هلصورب و هنهک یوتلای
 , دیابن شیوعت دوب تر ششود یو رب

 هفاضا و یزود هنابش تامحژ اب هرخالاب
 دوشیم قفوم دریگبم هدادا زا هک یداک
 هنیرید یوزرآ و دیابت ممج لوب یدادقم
 یرقحم و كچ وک هناغطایخ .دزاس یلمءاودوخ

 تسرد اد شيل ] هدیا یوتلا-, وا یارب
 دیدج یوتلاب ندیشوپ اب ناکیاب ودنکیم
 ساصحادوخردیئوت یناک دنز و هزات ناج

 « دیامنیم
 و تخاونکی یناکدنز رسارس رد

 تسا نشود هطقنکی طقف وا روآ ماسرس

 ینزب ناگییاپ هک تسیاهقالع و قشع نآ و
 اهزورقوشعم لاصوب ندیسردیماب و دراد

 یاهیزابقشع دهاش ترسح اب كولفم ناگیاب
 دشابیم دوخ یورابیز بوبح» اب ریپ رادرهذ

 ۸ هحفص

 ناکدناوخب ارت آهرامشنیا ردوتسا لاوبت ملیف ن
 ,دنچو*«لتش»ملیف هک یراهق ءادشرتک دیاقا

 او یاس هلجم نیلءامرهم لاویتفرد هک

 مهم منت

 ر و دراذگیم مه رس تشب اد
 اول .تشاد یمس هک دوب مه

 نزنآ رظن زا | دشا هلصو
 . درادب رود تشاد تث
 اب ریقن ساخشا هکییاجنآ زا اما

 ۳۹ قشع؛دنشاب زیچ همه دقاق

 هچیک رسرد ادوا و دن اد رگیمرب
 اجنی ارد .دنکیم نادرک رس یتخبدب
 ,قفوم و قوشسب ندیسدیارب
 دهدیم ناشن و دروخیم مشچب
 "روم لماع نيا اب دیاب اهقشع
 ی رما نآ تسکشهن رک و دنشاب

 :رپش نوچ تسا داد لوب هکسک

 اوش قفوم شیاهقشع رد هشیمه
 هج وتهداتفا اب شیب یابقشع نیاب
 ممه تاقر و تداسح یارب یلو

 و قشع هک دنیب یم داچان اد دوخ

 ودیامت بوک رسا رءراچیب ناگیاب
 هدیابرب شگتچزا اد

 اب هک هدنشک و درس یبش رد

 اب شیدادا ناراکمه هک یتفایض
 ژاب دندوب هداد بیت رت وایون

 ارد شنت زا اد شیوتااپ نادزد
 .دش یامرس زا هراچیب ناکیاب
 اد شیاه ناوختسا زفم هک
 و درم یتعبدب و یئاهنت رد

 زا رسوه یناب رق رب رگیدیکی
 . دش هدوزنا عامتجا

 ا) ملیف شزدا و تیمها
 یک ناتساد نامرپق هک تساج
 ارگید تلاح ای ون زا ملیف
 هم زاغآ تسا هودنا و نزح

 یاهملیف زا كي چبه رد لع
 ما هتساوخ اداوتال . دوشین
 نآ دد تسا نکسم هنوکچ
 .اهمشچ زا كشا هدنخ طرف
 فصو هودنا و مغب تسا

 . مید



 هتفهملیف

 ماقثا حعد اب هکبیتوم هدنار
 وا یاضاقتو دوشیم ورب ور

 سرتژا « دمهفیم شیوتلاب تن رم
 ؛ دوش شدگن ابب رک

 ءاج ذا و ددرکیم
 گ 3 هوادمرب تسد حب

 ناگیاب دد رگیم فدامت و

 صاضشا نیا تسد زا «
 یک داچیب و یتسپ اب اد شیاک 

 دریگن ماقتنا ات یتسیاب و
 دشوبیم مشثچدوخ ماقتت | اپ
 رک | هک لک یمآتبات دوخ ۳

 تشرص رد دراد دوجو مه ,دففش
 هدومل كردار تیمو رحم هک

 لو  تسا هتفرگن اد نا

 وز سلکم ملبفنیا تغیقح رد و ءدش

 یناک دن زقی اقح زا یاهدرب هک تس
 ۰ تا هتفرگدوخ رد دبا یارب اد ام
 یئادواج هتشون زا هکیلاحرد ( اداوتال )
 یعوضوم تسا هتسا وخ هتف رک ماهلا( لوک وک)
 هدنز ۰ تسا تسناو یاراد هشیمه « اد
 ینوثک هدود اب نآ قیبطت | و داد ءاگن
 . دروآ دوجوب نآ زا یمصاخ تروم
 یاهداجی ناکیاب نداد ناشناب (اداوتال )

 نیه وت ع امتجا لایخ یب صاخشا فرطزا «
 شعب نی رتک دزب تسا هدش هتفوک سد
 ودن ادرک یم مسجم اد تیناسنا تاساسحا
 ار یتایصوصخ و تافص هک دنک با

 ۱۳۳و ار تک ناوتیمد تست ۲ ۳ هری ما وا وراصعا مامتب قلعتم تسا مد رک داچبا ناتساد نیا رد سود تر رب هدنسب ون

 لاویتس
 ظن ت

 مایل

 زرتا نیرتفدد

 نبارب .دوشیم ساسحا همه فرط زا هک !وزاسیمنروددوخزا ارنآ مهصقر سلجمرد « هدید دوخ نتب یئون یوتلاپراب نیلوا یارب هک ناگیاب
 یوب راتس (اداوتال) هک تساهدنژوون حرط
 اب وهدرک یزاذگ هیاپ اردوخ رتّوم و قیمع

 رصانعءدید رک قف وءیزبم] تمابش شش
 روطب یئیع یعقاو طیحم رد هک اد یلابخ
 دزاس نادواج دن راد دوجو دوف و

 لا ویتسف رد(لتش) ملیف هک اد, وتیقف وم
 تسا نیا هناشن ددوآ تسدب ناک یناهج
 تیمها زا هجرد نآب زیلادوت كبس هک
 هلئسمیتسیاب هک تسا هدیسد دوخ كيتاما رد
 ملیفناک دننک هیهت هجوتو دوش ابنیس زود
 دنادرک فوطمم دوخب اد

 هدنسرون هکتسن ]لثش رگید تیقفوم
 یگشیمهین ا؟ دن ززایا هشوک دوخ واکجنک و فیرظح وراب تساهدش قفوم سود كرزب
 -یممشچب زور ره | رن آل ّثم اهدص هک اد ام
 شساسح تاکن و یئابیزو دنک مسجم مینیب
 « لئش» ملیفندم[ دوج و اب ,دژاس نابع ار
 اهنایزرسرب «لوک و گ > مان رگید رایکب
 تفگش یک دنسیون تردقب مدرم و داتفا
 اهنیحت < لنش» ملی هدننک هیهتو دا زیگنا
 یفایلاتیا نیدمک نی رتک دزب (لشاد).دندرک
 وتراپماب نانچ و دراد اد ملیف لوا لر

 الاتیا یتسیلاثدوتن یاهملیف نیرته
 ردءامربم لئاوا رد امنیس نسنآروتم یداهق ءایط رتکد  یاقآ یقرعسو « امنیس هراتس» هلجم ر

 دشدهاوخ اب رب نارهت لوا هجرد یاهامنیس ژا رگید یکی و كراپ انس
 ؛ زا .دنترابع دشدنها وش هداد شبامن رب لاویتسف نیا رد هک ی

 ما رد یدمک رب رتیلاع-«ناک»لاوبتسفیللمل نی هزئاج هنر ۱

 ۱ ۰ ی
 دش .دنهاوخ یفرعم هدنیآ یاه

 ۱9ت ما ۱۱ مرامش

 هدننی هک نکبم افیا اددوخ شقت یداتسا
 ددرک یم دوخب هدنخ زا هک ماگته نآ دد
 نادنخ تدوص » دوشیم رثاتء لد هت رد
 هک تسا یرگبد ونه مهشیا« ناب رک لدد
 هتناوتدوخ بیجع یلامنرته اب (لشاد )
 دروآ دوج وب هدننب رد

 یب یداتسا و تداپم اب ( لشاد )
 اش تدوصهک نوئک | دنکیم تباث یریظن
 یتحاران و شیوشت لد رد تسا نادنخ
 اواشدوجو هدوخ نوچ هک دب داد یک درب
 تروص یلیس اب فورمم لوقب و دروخیم
 یاهناشن نیآ . دیزادیم « خرس اددوخ
 نآ هه هکام یگشیمه یناک دن ز زا تسا
 نااساحا اب و مبنی یم مشچ اب اد
 .دن رصاتناشتایب زا اهن ابزیل ومينکيم كرد
 ودیزاب یا رب طقف هکتسنیا لثم «لشاد»
 هکتبادوجواب و تسا هدمآدوجوب ملیف نیا
 یک دزبیاهتیقن وم دوخ هتشذگ یاهملیف رد
 نا دد یزاب اب یلو تسا هدرو] تسدب
 ات وس رب ساصخ و تیصخش یب وخب هک ملی
 زابت یب و لماکا ردوخ تسا هدرک سح اد
 هک دنکیم ناعذ) وا . دین ادررک فی رعتزا
 رد یژاب هجیتن وایرنه و یئامنب-تیقفوم

 سر

 هخ رچ و ددز د



 ام ران ربح زا

 دهدیم شدا زک دو ویلاه زاام صوصخم رداگن ربخ

 رو « ینگاک ز میج »-دثا هدرک ریگتسد هناحلسم تقرس مرجب ار«نوشیار .یج .دراودا » رسب ِ
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 یاسبب 2 و رخ لبق زور دنچ اس هویا ابصوصخم داگت رخ لبت زور د

 ۱۳۳ راک م تددانبی>
 13 یساکی رمآ یاه رت ام: فو رم

 نوک نب رتمهم
 اد یئامنیس لفاحمو دووبلاه اصوصختمو

 تسب رس, یریگتسد ع وضوم؛هدش 3 - 2

 -رنه«نوشیاد.یج.دراودا» هلاکنو

 تق رس 1 یگاکی رمآ دنم رثه هشیب

 بیم هناحلسم

 هه راهچا دن وتیم
 مات هل 4 وتو 3

 سیلپ .دوب هدرک حورجم تخص هلولک

 وا تیوهب دوب ز» ناک دنناد هلیسوب هک

 هثاک رد مات زورک

 رد وایاقفر ل

 تدم دوب هدرب یب

 زثم و اهناروتسرو اه
 فداصتسحرب هکنيا ات دوب شیوجتسج

 دووبلاه یتیمز ریز نرت هاگتسادداریو
 «ناک دنناد زا یکی یاعدا قبط

 نلوژ ۲۵ .تش همی زادعب كلی تعایص

 دءهب و هدش یسکات داوس دوک ذم ناوج

 یسک اتدرک راک دالد ۲۷غلبم دیدهت هلیسوب
 ی

 یجدداودا هیلوژ لوا بش هدزاب تعاس

 و دش یو یکاتراوس (رسپ) نوسنی ور
 و درک دیدهت اد وا هچنابط كي هلسوب

 رخ هک یتقو . دیدزد وا زا زین یفلبء
 هب فلخ ان رسب نیا فیقوتو یریگتسد
 - یجدداودا « دیسر شا هشيپ رثه ردپ

 . تفای

 امت مراتس

 و هتسب متسیب نر سک وف ینایک
 لر < هاس ءویب» یسیلپ ملیف دد
 ۱ درک دهاوخ ءافیا اد

 ,یت و دد» د «لساک یگب»
 اه ناک داتس نیرتابیذ زا نت
 تاسافلدتاد» لپاقملد یافیا
  هتلرک رظن رد «دقدنلب راوس

 رد نوذکا تاکسا فلدنار
 اسک ود ودرپیمرسب تیبوبحمو
 ارشاب بواتتب ایببلک ورن راو
 ودوخ ودزرپو رکن د یاه

 | رد عتاو < لاک وی» ردنب
 رنداو ناددارب یناپمک فرط

 رب ین

 نوسنیار .یج دراودا رسپ
 هیرکب عورش و درواین تقاطنوشنیپاد
 واتناضو یعاسم رثا رد هرخالاب و 3 رک

 هدمآ دد ۱۸۰ لاسدد اکیرمآ داز] لیفک دیقب نادنز زا العف اد شرسپ
 + یاه هنحص هیهت یارب نآ زا

 ی رک كارتشاب < كيدیبوم»
 « نتسوه ناج ینادرگ راک

 ایسب یاپناتک زا « كيدیبوم»

 نامره» تسدرپز هدنسیوت
 ۵ع فا رطا دد نآ ناتساد و
 اد كنپن نایچراکش زا یا هدع
 ام ؛ رگید رابکی < كيدیبوم»

 .دوب هدش یرادرپیلیف

 .دسدا رف وا هنکاحم مقومات دئا هدرک

 رگیدرفنکینایرج نیا رد مولعم دارت زا
 راک نوی زیودلت رد هک < یدرتب > مانب
 رسگتسد زیت ادواو هتشادتسد « دنک یم

 دنا هدرک

 ینگاک زهدج تشک زاب
 یود زا هک «سترباررتسم» ملیف

 - راکب یدوزب هدش سابتقا یفورعم سیپ
 تسدربز دوسیژر «دروف ناج» یتادرک

 و «ادنافیرنهدنوچ ینانکیزاب تک رشو

 زمیج۰ دش دهاوخ هیهت <ینکاک زییجد
 رتداویناپک ذا شیبیدنچ هک «ینکاک

 یدیدجداد رارق هداب وددوب هتفد نورب

 یتشک ناتیراک لد قوف ملیف ددو هدرک دقعنم
 رتسم » ملیف . تشاد دهاوخ هدپس اد

 یناپک هدنیآ مهم تالوصحم زا < ستریاد
 :دوب دهاوخ رثداو ددارب

 ناذدات نیمهدزای
 دنچ یاپملفهدننک هیهت عرسللوس»

 نیا زا هکنيا یارب نازدات ربخا هلاس
 ؛ دنک هدافتسا رتشب هچره دروآداب حنک

 ردالبق هک (تاکسانوددوک )مانب یناوجاپ

 یداددارق؛ هتشادیگخوجرس هبتر شتدا
 ادنا زرات لردعبنم یوات تسا هد رک دقعنم

 یدنمونت لکیه صخش نیا. دنک یزاب
 شقن رد هک تسا یرفن نیمهد زایو دراد
 وا مسلیف نسیلوا . دوشیم رهاظ نازرات
 هک درادمان 6 ناذدات یئاقیرفآ هناسفا»
 دوشیم بوسحم ناز راتیرس ملیف نامه و تسیب



 ی امنیسب راحت

 نلو ناج : ملق
 کد تادامع یاهنک كاب هع

 نادرم نیرت درب كروی وین

 ادهفرح نیرتکان رطخو دن

 -لسوتا یاه هقاسمنایجا+

 تی رگ او :هکدننکسم رث ۱
 +4 رظن راهظانب

 لیبموتا یکدنناد مهذاب دنهدبا

 <درک میها وغت هشیپ | هقب اسم صوصعم

 .دنن |دیمرت شهدمیلغش ره زاار ۱ ۲

 اب اوه نان ابلخ هک دن رادهدیقع

 زا رتعب رس تادایط و یشیامز7 َ

 1 0 1 1 س
 رتكان رطخ همهزژاایندرد ناعیک دنژ

۳ 
۰۳ 

 متک هناضادیاب مهنم. تسارت دادیابا

 ناهاک ۲ داک«فاکشمتا نادنمشن اد هک

 -هفرحیک دن زرد یرگب دراهشیب ءدع و

 قد هنابی رکب تسد رطخاب امتاددوخیا

 ان ویلیم
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 نرتسو یاپملیق دایبارمرطخ تحص
 |راپلیف نیا یمومع لومرفاىش۰ تغادنا
 « شبسا و نارچ واک نامرهق كي :دینادیم

 رس ت تایلبع تشم كيو اهدزدسیر «

 !یزاب تسیترآ

 رد هک منک ضرع متسا وخیم؛بوخ رایسب
 توبه اد یکدنز نیرتکان رطخ نمرظن

 « دن راددروخ ودژرپ یاپلیف یاههثب
 رثا ردهکیا هب رجت یورزا ارءدیق

 تسدب اه ملیف نیا دد تک رش لاسنیدن

 .منک یم زاربا ماهد
 اهملیف عون نیایایس[ كنس ریزنم

 واک یاه ملیف ناتسادع ون ره رد !ع۱هدشد رخ

 زغمز | اهسی ون وب رانس هک یراک داوس و ین ارج
 تک رشیدامتمنابلاسدن |هدادنوریب ناشک وب
 ! ماهدرک

 یاه ملیف دروخ ودزرپ یاههتحصرد
 هک نمةشب رنهناتسود رایسب هچ < نرتسد)
 یتح.دندم ددیاپ زا وهدشحورجم یتخس
 مدش داچات فسات لامک اب نم راب نیدنج
 لتق هب امنیسهد رپ یو را د من اتس ود نی رت یی
 اهملیفع ون نیاب هک یک دزب لماعهسا مناسرب
 ؛هحلسا :زادنت رابع دنشخبیم رطخ و ناجیه
 .نتخاتمه لابندب و وروخود)

 مایفكی كنفت و لولشش نودب هچرکا
 رایسب ملیف ددیل و دژدایمن تاب « نرتسو»
 و تف ریبن  راکب هحلسا < ربظطسو» یلا
 !ع ویطم زاوآ ملیفنیادد هک نیادوج دا
 ؛ دادین شزاون ارنانا شوک اههچنابم
 زا اهلولعش هک یتقو اهلیف نباد* یو .دوب ین دید و ناجیه یی نانچمه ملیف
 یعسقا و رطخ «دوشیم هدیشک ص زا

 كنفت هکتی |اب واهطابتحا ٌهبه دوجداب
 « دناهدشرب یتخمکنتفاب اههچنابلد
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 تست بسا دروخ وز رپیاهملیف و... نمحح

 ۶ یاد سا
 یاه هنحص ردتوداب راجفن | زا یگتخوس
 هدشهدب د بلغا .دوشیمهدید دایزیزادن ارت
 هانقتكيلش رنرد تشپدب ةشيپ رته هک تسا
 ۱ تساهدش مورحم یئاثیب زا یتدمیا رب توداب راجفن او

 نم تکرش اب ار«ناجیلد هدوجشم ملیف ( ددونناج) مزیزع تسود هک یتتو
 یا نماه هنحصزا یکی دد درک یم هیهت
 . مشکب نورب فالغزا |رهچن ابط تعرسب
 هدرک نآ زا لبق داب اه دص هک هک یداک

 یم نودیبادهچن ابطهک یتقو همفدنیا + مدوب
 هام یور نمتشگنا راک طسورد مدیشک
 هل ولک ..دروآ داشف رایتخایب و تفرگ دارق
 تلرزب لوات هس مقوسییژادن ادیت نیا هجبت ودشجراخلولعش زانیعم عقومزا لبق
 ! دوب نم یابتسوبیود

 نآ دد.درادددمتم یاه رسدرد هحلسا
 دنکیملمحار ۱م رتخد » هکسلاک هک اههنخص
 ۱ دوشیمهدرب راکب داب زل ولشش و كنفت الوسم دن ژات یمملیف نامرهتلابن دب تعرس نادزدایو

 لثمهک یا هکسلاک رد دینک یم قیدصت
 -یشیپ ارحصرا ویهان یاههداج رد قرب
 زا دود رسو هردشوک هک تساجنیا درک یزادناریت ویریک هناشن بوخدوشی دود
 زا كرزب یاهیکتخوس و اههچن ابط یادص
 ؛دی] یم شیبدایز توراب ٌهلعش

 دوب را رقاه هنحصنیا زا یکی رد هعقدکی
 كيلشنم رسیالاب اپ ود هلصاف ددز]یا هچن ابط
 هکسلاک تک رحرثا ردژادن | ریتدرم ... دوش
 تسرد هلولک ودمآ نیئاب شتسد «دروخناکت
 هدشررک الماک نم شوک كينآ زادعب اهتدم .تسجنوریب لولشش هناهد زا نم شوک تشپ
 یام هنحصب مجار یردتدیهدب هژاجا» دوب
 ردبا رش یاهیرطب و یلدنصو زیم هک یئاه هنحصا مینک تبحص مهاب هفاک «نزبنزب»
 هک درادن تیمه | چیه ...ادنکیم زاورپاوه
 دنچ و هدشهدادبب رت روطچ اههنحص نیا
 سپ هک دینادب_ردقنیبه؛تساهدش نیربتراب
 دیپدای زهتکش تسدورس هنحصمتخز| سپ
 شومارق اد شصسا هنافساتم هک ۱۳۹ لاسددنمیاهسلین نیل وازا یکیددا دوشیم
 « میتشاد یبلاجدروخ ودز هنحصام (ماهدرک
 دیاب هک اد یراک مهنم «دشهتفوک نمینی رب یکحمتشمع زن لوادد تسرددب تغب زا
 !مدرک لس ةلباقمینمی  مدادماجت |منکب

 هک یتتو ؛مدرک یمدردساسحا مک مک
 مینیب ذا هک مدیدهدرک ناحتما متسد تشیاب
 فی رحومدشن لطعم رگید تسا یراج نوخ
 تشم دابب تسادوپسچ زا داوهناوید او

 مر 15 ٩

 1 یمبأت رپ یفرطا ثيرهنانشد.. متفرک

 . دندوب هدشهنا ویدنملثم مهابن ] ؛دندش
 رگید ٌةقبقد هس ات متسناوت طقف نم

 «رگیدرتن ود ونم هنحصنیازا تسشت ورق ام ترارح هک یتقونآ زادعب . متکی دادیاب
 دول] نوخیبخز ومشچ رودب دوبک یا هقلح
 ! میدوب هدرک ظفح راک دام شوک رد

 .  یورروسیژر دشمامتهیضت هک یتقو
 ۲ :تفک وتسشن شیلدنص

 . ۰.!یاهزمیب دروخودژهچ هک اعقاو-
 امهبه!مدوب هدردن دروخ ود زننمرت یبالق نیا آ
 ؛میداد روس ارءدنخ

 ین توت ترش اهن تل
 .دوج ونودب < نرتسوو ینام رهق ملی
 ؟دداد یموپفعهچ

 درد ینی اهلی نیادد بسا دوجو
 ك رب تكرو یگتسکش و مخز ینعی
 نام رپق هک رگیدیتخبدب زا زهوای
 1 دن زن مد دنک ۹

 نان جلسه
 اشک دنک یمباترپ اوهب اد



 ملبف كد همهت

 و وب ی ورم ما مه

 وه

 ۱ 2۳ ۱ ۱ ات اه سس سس ی

 دیهاوشب هداس یچاشابت كي زا رک ا

 زاسلوپ و دنم رنه و كرزب ناگتشیپ رنه هک
 یلطممنی رتنک نودب هلصافالب « دریب ماتاد

 یناسک و دیامن یم اهن مسارک ب عورش

 ؛ ترویهاتیر « وناگنام اناولیس ۰ نوچ
 ولولانیج « رپوک یداک ۰ زمایلی و رتسا
 دیس رپب رک |یلودرک دهاوخ رک داد ادجب رب
 هجدد نانکیزاب میظع لیخ نام ژا هک

 تیب وصمنیادوب هنهاوخ رداقناشمادک لوآ

 ؛دنیامت ظفح لب وطیتدمیا ریاد تیف ورعم و
 ؛داد دهاوخن باوج اپناس[ نیاب ابلسم

 شیپ هدنیآ رد «هشیپ رثهكي تیقفوم اربز
 یگنوگچو یتاذدادعتسابطونم زبچره زا

 یرت ) .دنبیم وا حود هک تسا یتیرت

 ؛ درادیم .داهظا هراب نیا دد ( یزماد

 ی ودبالق هچراب كي نوچ امنیس تمتص»

 رب نآ دوبورات نامز یط رد هک تسا

 رییغت مدرم یاهتساوخ و هقیلس « دمبسح
 هک تسا ناتخرد كرب دننام و دنکیم

 رب زیئاپ تقو رد وهدیئور راپب ماگنه

 < ۰ دن زیریم نیمز
 دنتست یگشیمه اهک رب نیا هچرک

 ترهشنا زخ ماگنه هک تساهدش هدید یل و
 اد وا هک یفلاخم یاه داب « نکیزاب كي
 ردقب دنیامت ادج ابتیس هخاش زا تسیابیم

 یود اپتدم دناوتیم و دنتسیت یوق یفاک
 یگانپگ رب ًامانثتسا. دن امب یقاب هخاش نامه
 و ناتسیات رد اپنتهن هک دن |اهدش هدید مه

 لماوعلب اقمرد مه ناتسمز رد هکلبدشن امیم زیئ اب
 مرخ و یلصا

 نینچ . دنا هدادن تسد زا ار دوخ هیلوا

 و دنباییک امنیس خیدات رد یناکشیپرثه
 زواجت تسد ناتشگنا زا اهن[ دادعت دیاش

 یلداچرخ هتسد زا هنومن نیرتپب ۰ دیامتن

 وتسا امنیس ناهج هنبان دنمرنه ؛ نیلباچ
 اپلیق ندش قطان زالبت زا هکیدوجداب
 یاداد نانجم»ه تسا هد رکیم راکامنیم رد

 هک تسا ینوزنا زور تیوبحم و ترهش

 نیایود» تسا هدش هدید رک نآ عظن

 وزج ار دوخ مات هک اهن[ لاسره هنیمز

 دادمات . انیس < نیدقنم > و «نیملطم»
 زا نتهد مان دوخ لاح دوخا رفب دن |هدرک
 نا-گشیپرنه نیرت سناش رپ و نیرتهب

 ۱۳هحفص

 لکشو هدوبن تمواقم یجراخ
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 لبق هدامشزا هیقب

 یل و دنیامنیم دزشوک و یفرعم اد هدنیآ
 راپظا همه نیا زا نونک ات هک ینهجیتت
 ات مادکچیه هک تسنیا هده] تسدب هدیتع
 طقف ! تسا هدمایت رد بآ زا حیحص لاحب
 هدع « رایشیب یاهادیدناک همهت [ نایم رد
 هجردیاهل ز تفایردبدنا هتسناوت یدودعم
 یا- هشقن یافیاهب مهیرفن دنچ و مود
 ۱۹۰ لاسدد . دن درک قفوم لواهجرد
 رفن ود طقف نذ نانکیزاب دادهت نایم زا
 یکی ؟ دنسرب یلاع ماقم نآ هب دنتسناوت

 یاهملیف دد یزاب یارب «نسداک ریرک
 و ریکت»و و «سپیچ یاقآ ظ_فاحادخد
 نسگ رب دیرگنیا یرگید و «ضیعبتو
 ملیف دد یقیسوم هملعم شقن یافیا یارب
 .( نامسآ رد مشخ )ملیف و( وصتمرتنیا )
 : ناوتیم رفت ودنیا مان یاه یکیدزن رد
 تاراکسا لرد یافبا یارب ( یلنایوی و )
 ین دشت شومارف و میظع ملیف رد اراه وا

 یارعب ( دلیف یتب ) و ( هتفد داب رب )
 ناجرنا ( اهمدآ و اهشوم ) ملیف رد یزاب
 . تفک اد كب نیاتشا

 زاشیب ۰ نایم نیا دد یساسا هتکن
 یسک هتبلا تسا هداتس تیصخش زیچ ره
 یلایزتسناددیاب یلو تسین یئابیزرکشم
 نایهودرب دهاوخن شیپ زایداک یئاهنت هب
 ناشن ور تشز ( رلسردیرام ) هک یدوط

 رکفرد نآ ذوفن و
 نایمزا ۰ تسا رتوم تیابن یب نایچاشامت
 هرود یلو هدوبنابیز نادنچ هک یتادرم
 دن |هتشاد یزیمآ تیقفوم یئامنیس یک دنز
 هخیب رنه ( دلارج زتیف ید اب ) ناوتیم
 نیرگ یندیس ) و ( موریم دوخءارب) ملیف
 ملباب لوادکسیداد . تفک اد ( تیرتس
 ترسهش جواب ( دوب زبس نم هرد ردقچ)
 نسردمه (تیارتس نیرک ینديس ) ودیسد
 ودش ایثیس ملاع دراو اس ود و تصش
 تسدب یبیجع ترهش (تلام باقع ) ملیفاب
 . درو |

 هشیمه ناوتیبن ۰ لیصافت نیا مامتاب
 لیبهبو دون ادیب اد بوخ ناکشیپرنه
 ناک راتس نیفشاک» ناشمان هک یدا رف|لیلد
 یوجتسجرد زودو بش « تسا «ابنیس

 تیصخش شقن تسا هداد

 هد جبهه

 ب چ چ دچ دچ دچ + +

 ارت وودهب دیدج ناک داتس
 و دنیاملیم ترفاسم

 هتف رک جن رب و
 اههاگشناد

 ن

 وناک دننک هیهتاجنیا ات .دنوش
 .دنشکب تمحز تسیابیم اهملیف
 ارف ندرک ادیب زا دعب - هظحل
 مطخ هفیظو ودوشیم رتضماغ هلئسم
 ٍب رنهدوخ واهن ] ند رکب یرتمهم

 یاهلاس هک مه زونه
 ژرو درذگیم امنیس خی دات

 :یدابز تایب رجت ناک دننک هیهت
 _فساتم« دنا هدرو] تسدب
 رشیپ و تیقفوم رس هک دنمهفب
 . یاه هلپ حالطصاب و هشیپ
 و .تسچوا

 یامعم نیا رکاا الس
 تحار اهیلیخ داکدشیم
 رابب تدم رد دنتسناوت
 یک دز رایسب

 اروا زرل و سرت نادازه
 :انز ور و تالجم رد اپهتدع
 اجن ارس یل و دن زادرپیم وا
 هک نياربانب ۰ دروآیم راب

 وم دنیامن تیوقت ادنآ
 دروخ دنهاوخ تسکش
 زاب تیقف وم یلصا لماع
 : لماش هک تسا تیصاخ
 ,سح و سفن هب ءاکنا
 تانص نیا مایت رکا

 كشیب دشاب دوجوم
 م دیشک دهاوخ شوغآ

 و نانکیزاب مامت



 ی 1
 - نیلپ رم ) و ۰۰

 نددوآ تسدبیارب( تدوتیرش) و( ورن وم
 یداک یه » یدالدنویلیمرآ پچ ملی لوا لد
 هک شمتخ اجنیدب «ددادنقن ود شیامن لثم
 ملیف دد اد ودرهمتسیب نرقسک وف یناپک
 یرش) هک دوریمدوصت ۱ دادتک رش روب زم

 یلاندوخ قون ملیف رد دناوتب (
 یلکتب اد نایچاشابن رظن و هدرک یرتشب
 .هزاسدوخ هجوتم

 ون

 دوهشم هشیپرنه ( رتسکنا ترب )۰
 دهاوخ تک رش (برغءا د)ملیف رد یدو زب
 رتک |هدننک هیهت هک (تچه دلوراه در
 اد قوف ملیف دشابیم رتسکنل ترب یاپملیف
 «بء ۱) ژاملیفناتساد ,دوبندهاوخ هی

 ۱3 ۲ لب هک دشابیم (یرتوک
 تسیترآ دنیان وی یناپمک تساهدش زرتیل وب
 .د رک دها وخ رداصاد ملیف نیا

 رک یناوارفترهش ( بوچب یاهبرض) ملیف دد یژاب زا سپ (یک یناد) ۰
 ملیف داتفا رکفب تت وماداب یناپمک ادلدرت

 ناتساد یود زا اذل دنک هیهت وا زا یرکید
 مانب یملیف اماناپ نمرون و كنارف نیر
 زادرک دهاوخ هیهت یدوزب (خوش هتوشعم)
 هک تشیا یک یناد دیدج ملیف یاباذ"
 دش دهاوخ هیبت نژید اتسد هی
 2 بد ٌف یروسیژر دوخ ؛ق وقیوی دانم نناک هنسیوت

 ۱ یرامش

 تنرکدنهاوخ هدهمب ادلیف
 هک ی وسنارف هشیپ رنه(ناذلیل اد

 لوفشع«تساهدیس رد وخ ترپشجوابنونک |

 ردعدشاب یم( ترابی اش ناوتس)ملیفدد یزاب
 دروم نوئاپان یناوج یاه ارجام مليفنیا
 هگدوریم یدایزدیما و هتفرک دارت تحب
 دوخلر,دهعزا یبوخب دناوتب ( نازلیناد)
 . دیآ رب

 هک تسایبلیف مان(سوط نیهاش) ۰

 یولج ملیف سداپ یویدوتسا دد]نونکا
 ملیت نیا ناگشیپ رثه . تسا یدود

 . دنتسه(نایرآ )و(دوشن اد نیسح)یغی رات

 فلتخمع ون نیدنچالعف ملیف سراپ ویدوتسا
 رودوریم لامتحا هک درادنیب رودیولج ملیف
 شیابت اهن بلغ|]لاسما یلابنیس لصف
 دن وشهداد

 هب نونک| هک (ددنب سورع)ملیف ۶
 فالتخ | هطسا وب تساهدادمان رییغت ( ردنب دزد)

 مامت همین شی داد ربملیف ویدوتسا اب یهانپحرف ]

 نآ یاه هنحصهیقب هیت تسیمولعم وءهدنام
 رد( ردنب دژد ). دشدهاوخ زاغآ مت ومهچ

 رهاوظز| ودوشیمهیپت دازرهش یویدوتسا

 ششوک نآ هیهت یارب هک تسادیپ رما
 ملیفنایم رددن | وتیات دو ریمراکب یناوارف

 ء دنک |دیپ یلابن دوخ تردق لاسما یاه
 ادهدعیاهلدملیف نیارد میپید و یودهم

 هک دزسدحنا وتیم ورثیازا و دننک یم افیا

 یبوخ لوصحم (ردنب دزد)«یژاب ظاحل زا
 .دیآرد بآ زا

 ( سیلول یرج ) و(نیتدام نید)«
 هب اکیرمآ فورمم زاسلوپ و یدنک حوژ

 مامت ملیف دد تنوماراب یناپمک رد یدوز

 ناوج هثیمه اش ) نژیو اتیو یگند
 دنهاوخ رهاظ(دنام دیهاوعت

 یئاملیس نیدقنم هک یرطوب .دش

 ربخآ ملیفدنی وک یمدو ویلاه

 سیل و یرجو نیترام نید
 دوب ده وخ یدمک ملیف نی رتهب

 .دن | هدرک یژاب نونک ات هک

 هیهت (سیلا ءلاه)«۰
 یاهلیف رثک |هک روپشم هدننک

 هدرک هیت اد( رتسکشا ترب)
 قوت هشيب رتهژا ید و زب تسا

 هیت ( ونات ذور) ماثب یملیف
 رظن رد سیل | و ]اه .درک دهاوخ

 هقب رطب | ددوخدی دج ملیفد راد

 یزژابه «دزاسب نژی واتیو
 تامات ]) ملیف نیا ددرتسکل

 دشابیمدنم رنههراتس ( ین این

 (ناملین اد) زین ملیف دوسیژر
 » تساهدش نییعت

 تن وماداپ یناپیک ۰

 امنیسه داتس

 -اتسو هقب رب (یبآقفا)مانپیملیف یدوزب
 درف)و ( نوتسه نوتل داچ)تک رشابنژیو
 زاملیف نیا درک دهاوخ هیهت (یادومک ام
 تساءدشسابتت |( ترالک ویت و )تشذگ رس
 نیاهدرک مالعا قوف یناپک هک یروطب و
 ۰ درک دهاوخ هیهت یگنرروطب زین اد ملیف

 - اداپ ین ابمکب (نوسی رک نیرتاک) *
 نینچمه و یگند مامت ملیف رداتهتفر تنوم
 . دنک تک رش (درک هرودهاش)نژی واتسی و

 وفورعم دوسیژ» (زیتروک لکییام)
 هپت اد ملیت نیا ۱۹ ۳ لاسراکسا مدن رب
 ناداگن ریخب ..تت وماداپ ین اپمک درک دهاوخ
 ربهاوت هامددقوقملیف هک تسا هتفک دیارج
 .تفردهاوخ نی دود یولج لاسما

 ملیف ددات هتف دندنلب (تنک دراچب )»۶
 كلا ) دنک تکرش ( زمرق ناطیش هجب )
 و رک دهاوخ هیهت ادقوقملیف (ندونسا

 اد ملیف نیاتسیترآدتیانوب ینابک
 . درک دهاوخ رداصاند یاهزازاب

 هک تسیا هزات ملیف مان (مناخنآ )۰
 و( دنلیو اهود ایویلا ) تکرشاباریخا
 رو پوکسامنیس ٌةقیرعب (دنل ودتربلیج)
 .دد رکیم هیهتسک ون هناخ راک طسوت این اس|

 تراهکا تربود |

 < رد دزد » ملیفرد یودهم و میهید

 ص۴ مجهح



 رور درزب ملف

 هسابع شقن رد هلاژ
 ملیف یر یرنه وید وتسا
 زا هک < ملیف ید یرنه ویدوتساد

 ودب رد تسا هدش ل شیپ

 یدادرب ملیف رکف زدهجوجیپب زاکب ع ورش

 تپج هشییرنه تییرتیارب طقف و دوبت
 ووبهدمآ دوجوب ناریا نیو یامنیس

 دوخ راکب ۰۱۰ شش تدم ویدوتسا نیا

 درک تیب رتزین هشیپ رنهیدادعت و داد همادآ
 ردهک ویدوتسا نیا نائادرک راک یلو
 یمات دنمره هرپ بش كنهرس اپن[ نایم
 زی دوخهک دنتفرک میصت دداد دوجو
 ویدوتسانیا نأش اب هک یملیف هیهتب تسد
 اتق ومر وظنمنی دب ودنن زبدشاب هتشاد تقب اطم
 و هتخاسفق وتما ر هشیپ رشه تیب رت و میلعت راک
 لوفشم كرزب ملیف كي تامدقم هیهت یارپ
 دندیدرک تیلاعف

 هم انشب امن باختن |
 ناتسبات مرک یاهزود زا یکیدد

 باغتت |یارب هک یا هلج یط رد ۷۱

 |. تاصتمو اکیا
 «هلجدسو رع»

 شتقن رد هشیپ رنه
 هسابع

 رینالد ۱

 هلاژ

 هدیز نیدوم

 لولهب یمارپب

 دیش را |نوراه یناشخر
 هبتع مهدیه
 | یکمرپ رفبچ نیتم
 | 2 بضق ریمرو رسم یوجاوخ
 ۱ هماقر نیش

 | - هرب پش كنهرس ۰ هدننک هیهت
 ۱ لوصحم _ مشتحم هلا ترصن نادرک داک

 ۱۱ت اب ۳ | ملیف یریرنه یویدوتسا ۳ لاس

 عاضعا "دوب هدع
 دنتف رک مییصت ءار] کت 

 ی ]ر« هلجدیمو رخوو  یکیراخ 4
 هک همانشیامن نیا.دن دوآ ردملیف تروصب

 ردقن ] دشابیم هرب بش كنهرص هتشون

 یفرعمادنآ ميناديمدئازام هک تق ورعم

 هک ۱۳۱۹ لاس زا سیب نیا اریذ میئامش

 نونک ات دمآ هنحص یورب «لولپب » مانی
 فلتخم یاه هت اغاشامت زد هبت رم ششزا شیب

 تسا هدش یژاب
 هرببش كنهرصس راب ره هتبلا یلو

 رپباد نآ تالاکشا هک تسا هدرک یمس

 دزاس عفترم هدوب هک یا هلسو

 تامدنتم هیت

 هبتع لر رد هدیاه
 هک دیدرک تكرزب لاکشا ود اب هجاوم
 یارسبینف لئاسو نادقف زا دندوب تدابع

 دهع یاپسابلو روکد هیهتو یدادربلیف
 قد یادب و دیش رل |نوراه
 درک دقمنم ملیف سداپ ابیداددا رق ویدوتسا

 نیا اه نآ

 ["ویدوتسا نیا داکب عورش ودبرد

 هدنکیم غالبا ميخژدبار یکمرب ارتعجلنتق نامرف هفیلخ

 دصنابد
 ,ورع ملیف هیهت یارب

 2 ورا ۱۳۱ ین لئاسوزا دناوتب ۳9

 23 هریتک و یطخ یابباتک زین اه هنحص ۱ ویساپل و روک دهیهتیا رب و دیامن هدافتسا
 | طهتخاسووپ رودقم هک اجنآ ان زین روک د ۱ تفرک رارف ۲ رارق هملاطم تحت اهتدم برعو
 1 و رف هقیتع واه ءژوم ذا تشادن ناکما
 رب زا یرادنم و دننفرک ضرقب یمیدق
 دش هتخاس حنرب زا نارهت وناپفصا
 و ملیفپ همطل هک اجنآ ات اد ملیف نيا
 یاه هتعص ودندرک یداد رب ملیفنآ رهت
 رو مدیپز دجسم دننام یلصایاه لحم
 خو قارعیتنطلس رصق و ناهفصا یخیرات
 .دن دومت یراد ربملبف هرصب

 هثیپ رنه باختنا
 زر یلاکعا نیرتک اب مل نیا ناکشیپرنه باختن| یارب

 نیا تسءدانس هرب بش كنهرس
 اد لماک یئانشآ اهنآ پیت و ناریا
 راب هک دنتسه ی اهنآ ملیف نیایلصا
 هو هلاژطتقف . دنا هدروآ رتات هنحص

 ک هناورپ وناب ادملیفنیا یاهزاوآ
 وناب و دراد هدپمی زین یلد ملیف
 کیم ارجا نارپت ویدادناک دنن اوخ

 ملیف نیایسج هتسد یاهزاوآ
 یارب .دنناوخیم یزیورپ و دواد
 رت هایسناتسزوخ یاهبرعزا ادیسک
 ه نآب اد «شعن لر» دایزرکفت وقسعت زا
 نسیا دد هثیپ رذه رفن ۳۵۰ یلک
 اکشن هزیشودونزاداهنآ رفن و . هک



 تل اعف
 هبزآ اواجتم ملیف نیا تامدقم «

 هتشذگ لاس دادرم اه زا

 یارب و دیدرک زاغآ نآ فلتغم

 نمپپهام دد ملیف نیا یج 3

 یرثه و ینف دداک و ناگش

 مهذاب نوچ و دند رب

 ااخ یا

 هرصب و قارمب یت رفاسمدن
 دن درک هیهتاجن"آ ردا

 ملیف یرنهو
 ردهک مشتحم هل | ترصن هدهمب ملیفنب

 «ءاش ددات دننام یخی داتیاه

 زا و تسا نادکاخ یلع ملبن نیا روت
 دازاب نا وتیم هتخاس ملیف نیایا رب هک

 ناوید ۰ دادقب ناتسدوک «دلخلارصت ۰

 ۰ دربمانادیکمرب رفمج رصق هرخالاب و د
 لای ۳۰۰۰۰۰ ربغلاب ملیف نیایاهروک

 هقباس نونک ات یناریا یاهملیف رد غلبم نباد هدبدرگ
 هل | تباتعطسوت < هلجدس و رع» یداد ربملبف تسا ها
 میلظنت یرشبم اد نآ یب رعیاهگنهآ و هاب ماجنانیژ
 .تسا هدورس ابهص زینادنآ یسراف راشاو هدر
 لاب ج۰
 نتدنچ وهرب بش كنه رس ادملیف نیا + | هنهت هنبره

 هکیاپملیف دروم رد مقر نياو دناهتخاد
 ملیف . تسا هقباسیپ ابیرقت هدش هیهث ناریاد

 رد و دسریمنایایب روی رهش رخاواات
 .دشده | وخ هتشا ذگ هماع یاشام"ش

 دنشاب .یمبلاج دوخهب و ۵ هتلاج ا وب
 یبره یاه سابلاپ یممچ هتسد روطب ملیف نیا ناکشیپرنه هکيماگنه هک دوب نیا کب اهیآ نون داد هدنش زا

 تاب ناوخ هیزمت هتسدکب اراپن [ مد رم دن د وب هداثفا ءارب رهشمرخ یاهناب ایخ رد
 ۱! دنداد رس اد هیرک ناپک ان اهدرمریپو اهنذ ودندر وآ

 نلاچ تداوخ زا رگید
 هک یماگنه هک د وب نیا
 هتسب اپو تسد
 [غدعاقو دن زادنا

 اد نب ریش وناب
 تیه ایددب هفیلخ روتسدب

 كيدزن ودرک ریگ لک دددوشجداخ بآ زا هظحل دنچ زا سب یتسیابیم
 زین نفد و نفک و یرادا زع كب ح رخ هک دوب
 هلادصحب هک دتفای هری بش كنهرس ندرگب

 تشادرببسا هبنرمکی زیئاد یناشخر هصاقر شقترد نیریش
 ناشباندرک ادییو درب اهناتسلخت لخادب و
 !تخاسفقوتم اد یدادربلیف راک یتدم

 سورع ) ملیفیاهنمسق نیرتچیهم زا ملیف بلاج یاههنحص

 ده دیم عالطا هسابعبار یکم رب رفعج لتقاههمیدن زا یک

 ًامشس هداتس

 لولهب لرردیمآر هب
 قبط هک تسا یکمرب رفمج نادادف رط اب دیشرلانوراه ناژابرس كنج یکی( هلجد
 هدرب راژاب هثحص . تصاهدش یدادربلیف یبلاچ روطب « ویدوتسا نایدصتم هتفک
 زیل یکمرپ _یفج دسج ندویدو اهشورف
 - هتسد قد ششو هدشهیهت بوخ رابسب
 ترع فورمم یاههصاق رژانتود هک یمج
 تی ادج ویلبیز رب ؛دن رادتک رشنآ دد زی
 . تسا هدوزفا ملیف

 نیا هدننک هیهت هرپ بش كتهرس یجداخ نابز هب هلب ود
 رظن هطق رهزا شلیف هک د راد هدیفع ملیف
 اد نآ دداد تهج نیمهبو تسا بیع یب
 یلانخآ هک ناتسک ابو هیک رتو قارع یارب
 یک رتویبرع ناب ز هب دنداد نآ هژوساب
 .دیابنیم هلبود ودراو

 رظت ملیف نیا شیانن مقومرد زیتام
 ژاربا نآ هب مجاد اد دوخ یداقتنا
 .درک ميهاوخ

 « هلجد سورع» ناتسادهصالخ
 هک هکمارب ۰ یسابع یافلخنآ مژرد

 اهنآ داب دد رد دندوب یناریا نادناخ زا
 یروشک و یرکشل مهم بصانمو لغاشم |
 اد یدوطارپما مامز و هدرک بحاصت اد |

 نودراه تفالخ رصع رد , دنتشاد تسدرد
 دوبدادئب مظعاردص یکمرب رفمج دیشرلا
 رسیود بحاصوا زا یتدم زا سپو درک حاودزا هفیلغ رهاوخ هسابع اب افخ رد و

 نیابدیشرلا نوداه لاسدنچزا دعب . دش |
 . رقج هک داد روتسدودرب یپ شهدم زاد

 دن زب ندرگ ادوا رسپ ودو گر ۱
 مااع ۰ دیشرلا نوراه بطغ رم « رورسم
 ,«.و دوشم یکمرب رفمج رصق

 8 هچفص
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 ۱ کن
 یحاب رهلاتمح دریا آ
 هحفص رد هلحم ندع هنویآ طعارش

 هجا رم .تمشنآ هب تسحزیب هساشدق موش
 دییاعرق

 زورهب دمصیاقآ
 نابم زا هلحم تاقباسم ناک دق رب

 باضتا دنک یمتک رش اهن آ روهک یصاعشا
 یارب یتسیابن مات تهايش نیاربتبدن و یم
 دیابت ههبش داجیا یلاعیانح

 یچه ویگ ربک ایاقآ

 شومارف زین ادینسحمو الهش - ٩
 رو نوزحم یاقآ باوجب - ۲ مياهدرکن
 یار ۳ دی ام رف هعجا رملبق .زاش
 میهاوخ یفررمع قیاسدتنام زیت اد یناریآ
 ۱ ریخ ب4 درک

 یوضت رم یلعیافآ
 هلجم هبتبن اش هتالع زا -

 تروص رد - ۲ می رکشتم( امتیسهداتس)
 . دادمیهاوخ عالطا اشب مو زل

 هداز یقدراچید یاقآ
 (نامیلس دجسم)

  نیرک دراچید » لاح حرش-
 درادن مزال < !راکناو زجعد رکیدهک
 نیورموو< لاسادداودا> .ب تی وا تا۷
 تسق رد-۳ دیس دهاوخ زین < یودول
 :میاسرم ابش ضرمب یامتیسم یاه هقخ

 یعهش عایضص دیس یاقآ
 تسیررفتکی یدادرییلپف نف مرتخم

 نیادد < نسیدادو < ریمول» مهس یلو
 , تنارگید زا شی

 رغصا و یمظاک ریک !نایاقآ
 ... و یقتح

 هی رد اش تالاوئس باوج - ۱
 هلک رک! -۲ ددادن ناکما هلجم هرات
 .داد میهاوخ باوج جیددتب دینک یعت

 نایداشمش اضر یاقآ
 لوا هی دد ام یلامنیم نشج -۱

 اهوبدوتسا یلصا رامآ -۲ تسا هام رهم
 میهاوخهدنی [ یاههدامعز|یکی رج زی

 یلبن الف ( لارتاس) وبدوتسا ۳ تشول
 درادن هیت تسد رد

 ینافص هدنشخ رد هزشود
 میدرک قیفحت ام هکیاجن [ ات ۱

 درادن تحص (هدیاه ) مناخ یحارج ریخ
 رطاضبم هک ِتسی اش لدزافج - ۲

 ؟!دزرلب یل زج زیچ تب

 ( زا وها) تفص شب و رد یلعیاق ۲
 «نیلیاچ یلراپو تالاقم یرسب-

 ترب ) لاح حرش - ۲ دیامرفب همجارم
 _رلسءراب رد - ۳ ۱ ميتشون اد (رتسکشل
 ؛ ورک میهاوخ ییاسرفلق ری « كن
 هناخراع زا یکی رد مالاوکنیس»ملیف -<
 ووب هدشهیهت دن وس یداد ریملیف یاه

 كب رحتار باصعا ینانجیاهملیف- و
 دروم هک یزرط نآ هب « یل ودننکیم

 ۱۹45 ملیف نیرتهب - ۱!تساش رظن
 زا - ۷ دوب «امیک دنزیاهلاسنی رتهب ۶
 دی موررک |دیی دنبب تب یبیجع هقالع هکنيا
 ؛دیشاب هدرک مابتشا دیاش یلو ۱ مرکشتم

 ناینامود ههاو هزیشود
 باغتت || ر هلجمیاهدلج یو هکسک -۱

 ییوخ هنایم درم ناکشی رنع ی دنکیم

 اد یگند ملیف هیهت زرط ۲ ۱ درادن
 میهاوخ حرش زیزع ناکدناوخ یارب
 رگم اه فرح نیا زا هتشذگ اماو داد
 :دبنک هیهتیگند ملیق دیداد لایخ

 ناتسود وفاثع ربک ا يلع یاقآ
 ویرانس» مینا و تین امهکنیاذا- ٩

 اندکی میئاسرب پاجب هلجم رد ار اش ی

 تالجم زا یضعب منکیم لایخیل و میفساتم
 .دنشاب هتشا دد روم نب | ددیرتشیب هفالع یهت

 ( نادابآ)یسیگیدزی ورپ یاقآ
 دوویل اهیاهدررمنی رتیوق هدابدد -۱

 نوسماس»ملیفرد-۲ میرادن تسدرد یعالطا

 زا-۳ تشاد تحص ربشاب كنج < هلبلدو
 نونکات «رتسکشل ترب» یسیلب یاهملیف زا
 نی رتهب- دن | ءدادن اشن نآ رب | ددددع نب هنچ

 -زاب چوک یابش > رتسکنل ترب مایف
 . دشاب یم < درک

 یدعاسدوعم یاقآ
 وب سوک ات راپسا > یاملبن -۱

 یتالرو ویدوتسا لوصحم « تشیژوک رسب»
 هلجمیصغش هدیقع راپظا نوچ-۲ دندوب
 رب انب دیابت مهافت هوس داجیا تسشکمم
 دزدملیف رد - ۳ ميدوذعم داک نيا زانیا
 دب واد» یاصالو هدننک افی|تقیقح رد رهاوج
 یایسوزجنارتیم اد هبغب و دوب < نابرب

 .تسناد رگش

 !امنیس هراتسرادتسود« »
 هایت هک دییامرفرم هظحالم-

 ۱ ۳ ۲ مین ریذب لد و ناج اب اراش

 ییلک رب < ناساک

 ۱ سکد ابلیس اد( یموم
 , داد دهاوخ

 ۱۱ مشچ مهزاب میدرک
 :دمحا یاقآ



 رلاودرف سکع نیرخآ
 هتبسو هدننک لپکتوع رتخعراا و درن

 هاگتسدهدزاب اب !ددوخلدم نیت انار

 دومنع و رش یلحنمك رزب هد رب و دونک ژو رب
 روتک ژورپ ۳ابطفف تسناوث دعب اهلاس و
 ص وصخم كنيع لامعتسا نودب | دیدس هسملیف
 -هنیساهنت ه رااود رف ها دنگنب شی امن شرب
 هدوادزب یدایسب تاعارتخا هکلب ؛ امار
 هاگتسد ماسقاوع اونا یمآ یکسا دننام
 یهاکتسد و یدادربلیفب طوبرم یاه
 سسپ یاهاسیب اوه نا زادنا ریت میلعت یارب

 لد مود یللملانیب گنج رد هک كر زب نکنا
 ودشووکت رس تعاب و هدرک یژاب ادیمهم
 .دن دید رک یناملیامیباوه اهدص

 هلحم رد لبیق لاس + رد رلاودرف

 ٩ زا « دم ایئدب كرویوین نیلک ورب
 و بیجع یاهراکب وكرت ادهسردم یگلاس
 دز تسد یعونتم

 یم وا رصا نسب مددب دب وکیم شدوخ
 ومو رب جلاک لیصحت همادا یا رب هک درک
 ندووآ تسدب یارب هک متفایعالطا نوج

 نابز ود دیاب كيناعسم یسدنهم ملب.د
 همادا زا مریکبدای نردم نابزودو یی
 یدوخیب زا اریژ مدوبا رظنف رس لیمح
 تشادملعم كي طقن هد رف دمب نآ زا . دوب
 اس واه باتک .دوب شدرخ مبنآ د
 هملاطمیصاخ مل و وس رحاب !دوتمنسد ی"
 یتفرکارقب قفوم یتدم زا سب و دوس"
 یقاطا ووخ هناخردو وه كيئاعم و كيزب

 ایماکتسد نآ زر .درین ءاک راکب لب
 وناتسود و تخاسیم فاتح یاهنبش

 ارد وح ن

۱ 

 ( اور )تن وما هاب ینابک توس < ما و نیا دو تشادیما و بجمتب ۷ ِ انشا
 فح واتسا ودب درک كچوک ی ایمان هیهت لو

 اتو الو زنا راب راییکاب نآ تخانس رشن اموک د وءات وک ملی ۲ ۰۲ ِ زاس۸ ۳ رور درو با زا یلامتی یام
 .دونن راکب عدم سیا : نت رء الفتس

 ۱۹۳۹ لاسءداکم را زاب رد < را ودر 2
 ار كرحتم ریف یدمب هس یاملیق رو

 و یرامش

 ردن[ هوس زونههک )لووالک شیابن ضرمب
 بلاج زیچ و (دداد ووج و ملبف كادک ءزوم
 هءرک زادندرکبم لایخو هتف رک دا رق ملف ریات تحت نایجاشاس هک دوب نیا هجوت
 زا یاءده ودنب اشیمژا و رپ وهدقواخ نیمز
 ءدون ترتاددوخیاهیلدنصسرت زا اهنآ
 ۱ دندورک رارف نلاس زا

 تامح زامارهلیسلیمکشیا رب یلاودرن
 دنا ادیب یدای ژز یاهبش و دیشک نا دارف
 ۱رمد رماهت ویلیم هو)تاسحز هجینت زورماو
 تمنصب وهتخاسهجاومیا هقیاسیب جیرفت اپ
 یاهژات ناودتف ریم لالحضاب ور هک امنیس
 دیدیم هک یروطت اه هتبلا. تسا ءدیشخب
 كي و روتک ژورپ هحزاتست دابع امارهنیم
 2۶ هدرب نیا هک كرزب وایس ینحنمهدرب
 رودم یاه هلیم ددع ۱۰ ۰زا تسا هدش
 .وون نووش سکصنم یاری یدومع

 دهاوخ ابیز یلبخ !رتآ هلجم دلج یود رد
 رویژاب لونشم نونکا شکلد - ۲ دون
 | یزایهو ( لاحخوخ هتهرب )مانب تلف
  دشابم( ردص ماحرا) یاقآ ملیق نیاد» یو
 ۱ . تسز طرظ نآ هدنسیون و دنک | یمياسچ دییوخ هلاقنره اسهلجم - ۳

 تسودق رب رهچونم یاقآ
 یتاریایاهملیق ندوبماددتلع - ۱

 مدرم هرم زود یک دنز زاارنآ هک تسنیا
 دینم یم - ۷ دننکیم سابتتاروشک نیا
 - ۳ میا هدرک دایز زیاد هلجم تاحفص
 شیابن روی رهشطساوا هد اد (ات۲) ملبف
 , داد دنهاوخ

  (زاریش)یمجزتم ریما یاقآ
 دو اش دئنام زیت نامدوخ ام +

 | سکع هب ماد اش داهنشیپ - ۲ ۱ ۱ ۱ می زب ركشا هلجم ود و كي« وامشنا رف
 ۱ و دیس  هاوخرا رق هملاطم دروم زی هلجم هیض

 : ِ دل رزب راک داوج یاقآ
 | -ژاوآ ویدیلادون تعذگ رس - +

 ناسآ هب تقویم (۱مرش ) - ۲  .تشوت میهاوخ زین اد یرصم < ۱ ناغ
 2۱ ابلیت رد وا زاورپ و دنکین زاورپ
 + تسپ امنیس یأه هفح

 «اناو4يس شیامن نلاس
 روضح اب امار هی شیامزآ لی وا

 وتف رگ ماجت اد وویلاهذوقن اب صاصشا زا یکی
 رکسف" .تفگ ودون رلاودرغ ود یصصخنآ
 ددرب نیایرو درب (لسا دنیج )ال رک ۱ دینک
 هچهب مدرم ودرکیمیماف وغهچ دشیم رهاظ
 :دادباوج رلاودرفوا دندشیم داچد یلاح
 بااصح) لی رععهمهنیا .تسنا وتیم یسک هچو
 «دیایتلصت اد

 نارسیدص زا یاهدع هع زورهچ
 -هتیسنهبدیا یبدوویل اه د زب یاه یناپمک
 رلاو مارتخا زا و ددمآ كروب وینب امار
 رک تم ,یلودندونناوارق دیجنو فی
 ملی ابناشدوخ هتنسن رضاح هک دندیدرک
 یلوسم یاهمشف داژاپ وءدوش تاق وووخ
 هاب یقرطا و دنزادنی هرطاخب اد
 تهج دابز حداعم اب دندشیم روبجم زین
 هسیاهلیف شیان یارب اتسنلاس لیدبت
 هدرپ وووتک ژو ری ودن وشواکب تسد یدعب
 دنباد هیپنا واما رهنیس یاهبت ارک وسوصخم
 دوباما»هنیس تفرشیب ربا رب ودیهس نیا و
 اقتوزا ودشن سوبامرلاود رف هسهنیااب یلو

 داتعا و ناتطا واب هک دوخ نایاتشآ و
 یکی ود ون ض رق دالد را زه۳ . غلیم .دنتشاو
 شیان یاب اد ترویوب یاهرتاثت زا
 تاح) هجبت و هونهدامآ و زهجم امارهنیس
 مو رسهماع شیامت شرمب !ردوخهلاس نیدنچ
 ملیق هک دیتسه ینلاسرودینک ضرف. تشاذک
 شوماع اهقارچ؛دنههبم شبامنا اما رهنیس
 مینو رد هک ینکیمساصااض و هنوشيم
 دبهاوعب ردفرح و دبداد تکر ش ملف
 درهاوخن قتومهیتک طفحاودوخ یدرسنوخ
۳ 

 زلاودرفیوژو۲ نبرتک هزب نوتکا
 یارباماو هتیس هک دنیب اد یزود تشا

 هک هواو دین وا: دورراکب فک وک میلمت

 هاو هوم لمنبرتیب ولو یفا رنج .  «عیالست شزومآ یارب هیدج هقبرطنیا
 ارت طسوست ۱۶ هوخ یاهسردهراد تن با ,نیعاوخ زا هک یک دوک ودوب
 ۳ تک هنر ی



 ناگشیپ رنهیف رعم

 ] لیص انشب رغم ر ابیز ینوت «|»ب وبحم ینرت «۱هزیزع ینرف
 ... ! تسا هدرک مارح ام نارتخد رب اد هلاروخ و باوخ هکیناوج

 ملیف هکیاهبترم نمود دعآابم مدای
 یکیو نم دندادیمشیامنا در« دّزدست رب» و ۳ ۰

 نآ یاشاس كراپ امتس رد مناتسود زا
 مناخ رتخد ود ام رس تشپ میدوب هتفر

 راظتنا رد هناربصب و هتسشت دم نیرخآ

 دندوب ملبق زاع]
 » یابیژ هرهچ ییجن یلوط و ی یادم هک رديهکت یلول

 امرس ۱

 دش شوماخ اه غارچ

 یتوت

 تعی زا ,: داتفا هدرب یورب
 دش دنلب مک مک هناقشاع یاها وحت

 اهبل نوا ادخب ارت نوج یرژ -
 نم ناج ۰ هت ؛ نی اد
 نکاشامت اد شالاب و دق

 اد شیاه مشچ « نک هاگن
 !نک هاگت

 نیا یتسدولپهپ تسود

 -یم یناساسحا مناخرتخد
 دنک راداوادوا ات دشوک

 دن زب فرح رت هتسهآ[ یردق
 رگمیتاساسح|كرتخد یل و

 قحادشیم مار] اهزیچ نياب
 وا ابلت نوچ تشاد مه
 ینوت .دوبن «ینوت» هتخالد

 ناسیم دد هعاسلا سیترک

 و بآ نیا فیطل سانجا
 هاوخاوه را زه اههد كاخ

 درادسرق ابورپ

 ره زا رضاح لاحرد

 هلجمنیا رتفدب هکیا همان هد
 همان ششرد لقاال دسر

 لاح حرشو سکع یاضاقت
 .دن |هدرک اد« سیترک ینوت»

 بلطمنیاحرد اب می دآ ودیما

 تسدرگید یو نادادتسود

 «ناشلکشوخ ین وت» وامرسزا
 ۱!دت رادرب

 «سیت رک ینوت» ردپ
 < زتداوش لئونام > هک
 زا یطایخ دشیم هدناوخ
 دمآ اکیرمآب دعب هک دوب یرگنه یلاها
 تشذگنیزیچ .دیزگ تماقا كرویویت ددو

 دن وادخ شیپ لاس ۲٩ ددرهشنیا دد هک
 . داد ناشیاب |ركچوک < درانرب >

 رایسب اددوخ كرسپ «زتداوشنله»
 ششوک شتیبر-ت رد و تشادیم تسود
 (ینوت)ای < ددانرب » یلد درک یرایسب
 رد ار دوخ تیلوفط نادود یژرنا مامت
 .ورکیم فرصیرازآ مدرمو تن طیشب اپن اب یخ

 . ۱۸هحفص

 و نیرخآ زا یکی

 یشابیز و دشیم كرزب مک مک ین وت

 اد شسالکسهنآ رتخد رظن شمادنا و هرهچ
 تشادن شی لاسهدزناشزونه دومنیم بلج

 ۱ درک ادیب اددوخ ٌةَن وشعم تل وا هک
 دروس هاگشن ادزا < ین وت » یدوزب

 و دیدرک لیصحتل |غ داف كروی وین «كداپ
 دیدج ٌهسردم > هب لیصحت همادا یا رب

 زونه ۰ دیدرک دراو < یعامتجا تاقیقحت
 هتفریذپن نایایهسردم نیا رد یو لیصحت

 ماظن تمدعب ادیو۱۹6 ۲ لاس دد هک دوب

 <)ینوت > عتوم نیا رد ۰ دندرک راضحا
 یناهچ مودكنجو تشادن شیب لاس هدفه
 <ینوت» .دوسپیم اد شیوخدیدش لحارم

 ینایددیو ری تسقرد شتداب دودوزا سب
 تمدخ مچرب ریز لاس هم و دش هتف ریذب
 رد نوچ شتدازا حورخ زا سی و درک

 موالمبدوبنیم یگشیپ رثه قوذساسحا دوخ
 سوهتشادبسانتم یمادناو ابیز یاهرپچ

 «سیترکی نوت» یاهسکع نیرتابیز

 ر مراتس"

 ریو داتفا شرسب دوویلاع
 سا كتامادد یاههاگشز ومآ

 دن ز یاهلاس تل وا
 اب ناخاشامترد < سیت رک ینوت >
 ۳ و3 رونه و دشیم یریس
 وي «لاسددهکشا ا دوب هدشن
 او رث اییک نظن تاغیامن تیمه زا

 رویت وی ینابمک نادازک داک زا
 | مار ردو ملیف رد یدوزب و
 "زادعب « دندرپس واب یکچوک لد

 .7 رجب هک ۳

 |هدیدنا رهت رد اد
 اد یکچوک یاه

 هک لاسروین وب

 اراوح نا رتخد
 دن دوب هددو

 جاودزا ادصو

 < ینوت »

 ب زوده اپ: 7 لفط
 رسیترک ینوت» .دیشوب ناهجزا
 فلتخم ناکشیپ رثه اب هک ین اهمایف
 رسپ) «(دزدسن رپ) یاهملیف دد
 ولاج)و (تسیناج داماد یارب)

 .تساهتشک رهاظ (یرول ربیاب)
 شرسهنافت اب ملین ود رد

 ۲ لاس لوصحم ابن] زا یکی
 .دتشادمان < ینیدوه >
 رولاف ءایسرپسو هب وءدش



 - رد یوزا ملیف هد زاشیب نونک ات
 نیمهشیامن یلو دنا هدادن شیابث ناربا
 ) تسا هتخاس یو رارقیب ادیاهدع ملبف ود
 بل وارد اذپمم تسناتسوپدیفس زا هکنب ||
 رهاظتسوپ خرس رتخدكي لد رد شیلین
 تسوبدرز رخ دكب شقن یمود ردودید رک
 مينکين نابک لیصافتنیاابا درک افبا ار
 رد دعاب هتشاد یلاکشا رکید شنتخ ادش
 شمان آروف دیتخانشارب و هچنانچ تروصره
 دیتسرفب امیارب هدشن لطاب ریمت لای دوداب ار
 میدقت امشب هلجم ههامود هزاجشش مهامات
 ِ میلان

 یسانشهداتس هقباسم ناتدن رب

 تا

 اریا ملیفود ای كيهامره
 ءدراذگ

 اک دنناوخ مومع زاو میداذگ یم
 : دنیوج تک رش یعامتجا
 هن وگنیا زیچ همه هرخالاب و
 دوخ تمظع یاهتنمب امیلم یامنیس
 :ر۳ اب
 رظتاب هک ییاوج هحب
 هسو ءاشش ولاسکی بیترتب

 اهعتساپ
 تسا هامهس

 مهن باوج
 زورب زود هک دداد راظتنا یتلمره

 تسوا یناکدنزب هتسباو هک یرما رهرد
 ار عناونو درادرب مدق لماکتو یقرتب ود
 یگتسخششوک اب ادصتاقت و دزاس عفترم
 هک ل بت یندم زا . دواكکب رستشپ ریذپات
 هک ی مد رمدم]هدرپ یورب یسراف ملیف دنچ
 نیازا ردق ]دننکیم راغتنا دوخ تیلم هب
 هبرجت نودب هک یئادتباو صقان یاهملیف
 لابقتسا دوبهدش هتشادرب یفاک لئاسو و
 هک ( دندرکیم مه تسیابیم هتبلا)؛دندرک
 رمانیا دد لوخد تیحالصهک مه |ریناسک
 تخادت |ناشبیج ندرک رب سوپب دنتشادن ار
 هدافتسادنتسن اوت ردق رهمدرمتاساسحاژاو

 مته هدامش
 نیدوم « تیمسا سیکل ااب ادیو [رثکاو دن ووب هدیدرک بوبحم هشیپ رثهنیا نتخانشب قفومرتک اذپمم یل و دندوب هدرک تک رش هقباسم نیادد یدایز هدع هکنیااب

 , دندشهتخانش هقباسم نیا هدن رب ه-عرق دیقب ریزصاخشا هقباسمنیا ردناک دننک تک رشنایم زا ۱ دندوب هدرک هابتشا رامالیده و سب وی د تب یتحد اراهرا
 اضر- ( نارهت ) رجاهمهلاناسحا

 -( زی ربت ) تاضویف داوج
 .(یولهب ردنپ )یریبد دمحا-(نا دادهم نژیب - ( نارهت ) ن

 ناسحا نایاق] زا طقف دیدرک لاسدا ۸ یاربهداش تنهزا ناکدنرب هزیاج _ نسراگر برگ: حیحص باوج
 تسادنشهاوخ تاضویفداوج دو +

 .دوش هداتسرف اهن]یارب جم ات دن راد لاسر| اددوغخ سردآ ادوف

) 

 ۱۱ ررامش

 اف رصهبه ششوک هک میوگیین هتبلا.دندرک
 هدشن هتشاد رب یتبثم یاپمدق و هدوب لوب یا رب

 1 ؟دیراد یراظن هجیفآ ریایاهمایش تیسن
 هقباسنیارد هک میداد داظتنا دوخ ن ۷ ضن و د-اقغنیاام دسدیم رظنب ۱هیلیف نیا هدایدد 3 ینوگانوک دباقع هقبطو فنص رهذآ نایچاشامت نی رد دوشیم او شیامنضرسنپ نارهت یاهامنیسرد ین

 ندمآدیای ندمآ شوخ تلع
 هدتیآ دد ات درک دیاپهچ هکنياو اد اهملیق

 لاسرا تاقباسم هرپ ادب هدشن لطاب ربت لا
 دن وش هتخانش اهباوج نی رتهب هب ری رحت تلیه

 . دنکن زواجت نوتسکیزا یلاسدا بلط» هک نیارب طورشم « ميدادیم میدقت هلجع لاو
 هقباسنیا تدم دیسر دهاوخ پاچپ تیونب هدیسد ی
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 بت

1 
ِ 

 صقنای ت>حص +

 هارمه و دتسیونب ام یارب دسرب
 ضروع رد و دن داد

 اب تک شسای ودردو هدش لحتم دیاب
 . دن وش لونشم یدادرب هرهب

 و یکشییرنه هسردم ندشزاب - ۲
 - رازا هدافتسا اب امتیب طوب رم یاهراک
 . یجداح ناسانش

 نادادهیامر- زا تلود قیوشت - ۳
 نتشادرب و یلهرم|نیا دد تک رشیا رب یلخاد
 یاه كنک و اهویدوتماهاررس زا عناوم
 ر-, نیگنس شراوع نتسب و اهنآ رتوم
 ۰ یجراخ یاهبلق

 زی |وجندادو ناک دنسیونقیوشت - <
 تک رش یئاسنیس یاهداکدد هکیتاک هب
 یرنه فلتخم یاهوی انس نتشون و دن داد

 زاوآ ندن اجنک زا نتسج یرودو,دن زومآ و
 . . ملیف رهزد یبرع یاهصترو اجیب یام

 یرته و یلاع یاهلیف نددوآ - *
 تالذتمراصعن | زا ندع]ن ودیب و دوشکرهذا دن هتف رن یحیحصما دهک دومن فا رتعادی اب یل و
 یارب رما نیا هک تلود كکاب دوویلاه م_يريکیديابارقاوت هه هک میوگبن
 *جس# شزرا یقیقح نیبعت و هماع راکفا تقرشیب رررکت ار صقاون دیابن یلود درک عفترم
 ۰ هه هظمالملیاف ءزانایب مف بی لبد دنیارقاب هام ةوخ دل
 . ر _یزاریشریکا رنهیقرتب ندوبلیامو یراکبهسح نتشاد
 تفرشیپ یمیرس یاپماک اب یلم میانصو
 . داد ماجنا |ددوخ یلم هفیظو و هدومن

 هب نارهت یاهویدوتسا دادعت -- ۱
 یلاشیاکی رمآ كلایم یاهویدوتسا دادعت
 هتبلا هک تسا ایلاتیاو ناتسلگنا « هنارف

 ۱ ینافس تک
 . . رهگ پاچ

 یمرهیرتک رهچوک-یدعسنبایخ
 ام سس تست

 تاقام رد ناگ دننک تک رش هجوت لباق
 نوردهکلب « دینابسچن تکاپ یود اد یلاسرا یاهربیت - ۱

 .دییامرفموق رم احیرص اد دوخسرد] و مسا- ۲ دیراذگب تک اپ
 هقباسم هک یاهداش نآ زا دمبهدایشهس هقباسمره ناکدنرب -۳
 . هقباسم تاپ یور- « , دش دنهاوخ نیت ءدش حرط نآ
 +( تاقب ابمهری اد )



 لوصحمس-.بروت نزاجتر )۳ ۳
 دباب "الوصمیئاتج بط یاهلق ریامنت ودلگ و رتم ین

 فلتخم یاهتسق ودتشام عبم كیزوم و رام نادرک رک و یوق هژوس ی
 طوب رمرکیدکی بلا ۹ نه

 # 7 دن وش
 هدمآ هدر ی بت مق و 9
 _- طارش همه دقاق تس

 تروص > : هتفر زاکم
 ناصوتسا هد و۲ رد وسماقتت ۲۲ ره
 کبزوم یاپملق لک نج رگ تو
 دا و ,یومتنم تک روش

 نابه زا ( ءابم هجنب ) هتسد
 ساصحا دوخردوا نتخاتش یارب یچاشاس اصا نیمه یورو تسا مولعم ملیف ل

 كیيرتنا نادقف نیمه و دنک یسن یناجب
 تس نت زا اررهام رادربملف تامصحز

 ها یلیخ ملف هژوس ر رت كحضم
 ردیدالم٩۱ ۰۰ لاس رد : دوشیم روصت

 هلطسا وب یئابلاتیارجاهم كی كروب وین ردن
 ( هایم هجنب ) دناپ هلیسوپ « جاب ندادت
 مسق دوخ شیپ لوتقم رسب و دسرم لتقب
 ناراکتب انج زاارشردب ماقتا هک نک یمدای
 زاب كروی وی هدس لاس تشه اذل دناتسزاب
 هضرع یب هاگ 7 دا كي كکب دو ددرک یم
 لاص تشه تدم نی رد تس مولحم هک
 هتسد سد دوش یم ققوم ؛ هدر یم هچ

 یبلاج هتکن اجنیا رد . درو[ ککنچپ
 ضرع رد هک تشیا نآ و دداد دوجر

 رفتدنچ لیاقم دد كدویون سلپ لاس ۸
 هکنپا ات هدوب هداچی و نوبذ داکتیانج
 هک اد یرهعو دزیم هاد درک زا یناوج
 هتناوتت تدع نیا رد ینابرهش هاگتسد
 هلصف زور دنچ تدس رد « دهد ماجن |[
 ؛ دهدیم

 اپزیمآ هفلابم هژوح نیا سناجت مدع
 دووبلاهرد هک دناسرم ۰ یکدتز تاسقاو
 یکنت ردنانچ نادادریملبق تاقوا بلعآ

 یطوپ رمان ناتسادره هک دننک یم ریگ فاق
 فافش یاهدارت یود ملیف تروج اد
 رتآ كي ناونمب و هدون طبخ دییرلاولم

 هجْنی)

 یا هقب اساب نادرا
 هد رب یود < پرو

 لاکبز ومیاهملبف نامهب هچن
 نآدادتسود رب میطع ین تم درتب« تعاتف دوخ

 دوب هدر

 هام
۳ 

 نیهاش عاقت)
  یستاریوناسور ناتکیزاب

 وبروتو - هلاناک ابرام انایج
 ردراکیر : نادرگر اک - یلوپیناس
 3 ادهرف

 زا یداع درف كي نتفرک ماقتا هبضق
1 

 اهن هن ۰ زپجم و لکشتم یوق هتسد كب 3

 وب رایتخارد ناهج ناکدوک

 هک دشابیم یزرواشک و دابداوخ نامزاس تالوصحم ۰ هنگ ریغژا رپ ارناهجیهک روهشم هشیبرنه <یک یند >صالیک كوگناب  یناپچ یزروادذک داپ راوخ نامزاس دود رواخ تسق سید
 ۲ (ناکدوک تیامحیالمل انیب هسوم)فسن

 هکلب + دراد حاود دوریلام رد
 و هدرک تیارس مه ایلاثیا هب
 ۱95 ۱۳ ]لیافف فص رد ار جون
 یا هتسچرب تدوصب < مزیلاتر

 راک ( اد رف ود راکیر )
 و تسا دنمرنه یاهزادنا ۲

 )لوایاهتمس۶ رد ًاصوصخم ۰ و
 اما دشابیم هجو روخ رد و
 لپ ( هایسنیهاشماقتنا ) ملیت
 |یزادن ادنک و یزاب میشیش زا
 |]دمتسا هکیروطت ]ان هدادن یوب
 " لات دوخ لاجم دنکیماضتتا

 ( یتتارب وناسور ) یاب
 و كنخ نانچمه شقعاس یاه
 ویا . دن زیمن لدب نکتچاو

 ,زیوب دنواد یرتپب یزاب ملیف
  ساخشا شقن رد هک( یل وپناس
 . دنک یم دادی

 كي ( ءایسنیهاش ماقتنا )
 زوم نوچ یلو دشاب رم یلوبمم و
 بسق اذل : تساچیپم ًاتبن نآ
 تساهدرک یشوب هدرب اد ملیف

 تسا

 زرصم یارب هیهت زا سپ



 اههش
"۳ 

 روت تب
 (۴ هحنفس

 رپوصت ۲ یتقو هک هدشءداپ
 هضهمیهدیم دوبف نآ ربارب زا
 هنکیم روصت ناسا ۳
 تسا ریوصت بت

 زافآ دد ایلاتبا یراد لن جد ۳ما < نانو وس# و رب
 ارگ ا »۰ دیونلم دوخ خبر «

 یک دن زود هک تسا نرف مین
 رک ناهنشئاد هک تسب لاس ات هدرتاپ ذل شیب لاحنیا اب :

 یا وس دنا هتساوخ و هداتفا ملبف یرظن یل لیئام نتخاس مظنم و ندبنخ
 اجن] ذاو دنبایدد اد تاناکما نیا ۳ و تاناکسا دودح و دن ادرگ یرنه ارب لوصارب ینتم

 ۰ دنهد صیخشت اهناسنا یرنع و یبلع یاپتیلاعف هوجو رد | رن [ یاهن ردن
 یک دزب یاه نیدنک و هدوب یدنک یعون حیرف و یمرک رس یارب طقن تسحن مان دهدیم ناشن امتیس خیدات هکیرولعب

 * ( تنیس كام )۰ ( ددنیل سکام ) نرج
 یاسر یوتاف ادمب ۰ دناهدوب نآ یاد] هتحصابنت (دیولدل وراهرو ( تیلب

 اوزبیاههنحص ندرک دداو اب مک مک و دش
 اهءرودنیا مامت لاعتی اب .دراذکب مدت رد «تناوعیمهک | ریرت|اهنآ هیأت و تاب زج نتخاس مسجماب دیشوک ای و دن راذگیم رأت راکنا نایم رد« یک دزب زیچ ره زا شب هک هوش یتایئزج هجوتم ارنآ مک مک ناملآ «مزیوسرپکا ».درک ادیی یخیدات هبنج
 دوب فدهیب و هتخبان را كب هنانن همه
 نایمژا | رتماصیعونصم و دابز یاهكببم مراکب قطان ملین عارتخا نایم نیا ۶ ۰ دوبن یثتبمیرنه حیحص لوسا یوس تایل ونغمرباسلثم ًابیرمت اضیم هکب روطعب
 فن د وب روبجم البق .دوشک قطان نارگیذاب یورب تاناکمازا یاءزات یاییددوخ و ۸
 یام مارو نداد ناشن یارب نآ نالاکشا مظعا سف ده مدوشک امنیس نا زاب ناب ژیتق و .دشیم یع ونصم اجر 2 رهاظتسژو ۱۳۲ رک ین هاد جا

 و زیور اکر هاب ۷ یاهنسنآ روتم تقیح ددد دن اد ماد 0 رو زر مود راب نیت یار (تب» نوچ یناسک هدود نآ رد . تم دید ار تمایص یانیس تیمها باب اب تفد نیب زا اهن دصاقم 1

 ] تیهامودن زاب یدج 1

 ...شیار آن ف
 (۷ هحفس زا هب)
 م م ,دندنسبیم ادیشیاد | هچ دوهشم ناگ راتس مینیب نونکا . دن وشرهاظ یرادربلیق ۱ نیپ رودیولج یمنصت و شیادآ نیرشک ندب | دنناوتیم دشابن «ایماهدایز ناشیایذ ۱ و یداع یلبخ اهن ] هفایق هک نمود تود ] ولسادنیج نوچ یناک داتس تسین هساقم ] لبات+۲۸٩ لاساب اهقب رودلماکت و ملیف تیساسح هک زورماو دوبنیدورض لئاسو ] نآ ندوباب مه «دتزو دن یاهشیادآ لیلد نیپو دنتشادن دننو دیدش رو هب حایحا هک ده هتخاسیلماک یاهشب دودو سا یاهنلین ۱۱۲۸ لاس دودخ رد اما
 وم اب دولاتشوگ و هلجخ وب یرتخد ره اظ تیح زا یلو تساد یداع و شزدا یب ادوا دوبن نکسم رثهو دادمتسا رظن زا هتبلا .تشادن دوش رد یبلاج زیچچيهو دوب ءرپبیب افلطم دوخ زورما یتابیذ زا دش ووویلاه دراو هک ادب! تدویهاتید تسا هدرک هچوت بلج وا طاشن و یوتعمیمابیز رتعی هکلب هدشناهیاکی رم[ بویحم ردم ۲ دوخنوژوم مادنا و یئالط یاهوم هطساوب ید سیرود هک دتادج هه الس. دریک یماد یرهاظ یئابیژ یاج دداد ناک دات یونسو یتاذ یمایزوتیصخق زورماهک | تشی)ملسمردق

 هدوب ماگسه کما و نفاق اب ایلاخا هیه هکنآ دوجو اب لام نیا ات تقی رد .مينکفایم ایلاتیا دو ۱٩۲۹ لاس زا انیسلوحت هب رظن رتشب ام اجنیا رد : (۰۱۹۹4-۱۹۲۹) مزیلآر و تضهت زا لبق نارود . دنوزد همادا ارت[ و دنتقرک اد
 ی - وویاسلا ) .نوچ ینانک ماندندروآ درج وب یاهژاتراغ]دنتشک زاب ایلاتیاب یتنو اه رونک نیا یامب وقت ریز دندود روستا 1 3 اب اموصم ابنسآ دون نیادد تیم

  (تژیم نیمزرس ) ملیف نلرب رد (هولاک سنیمرک)وتغادرب اد ( ایودا سیم ) اب 10599 جز نم دم | ین ۱۹۲۹ لاسد» ( اینج ) .دروخیم جو "نیا نام دد ( تولاک ۱ ال )۰ ۳

 ۱ ۰ متخادت۱ باش وخیش ناجرب هلولوو ویرف» رعاش لوق ودوبر هلیق خیشو هقرف سیدرسپ زا لد هدایکیی هک دهآرد ,یناف هشییرنح تروصب مانگ هصاقد نآ و تف رگ دارق نان ادوگ ردنسب دروم مه رهاظ است زا مگ مک هبنارهام یل و یصتقم شیاد7كلب زا ی هصالخو دندرک ضوع ادوا یناشی ظطخ واوم كند ؛ دندوت فرط رب د وا یتاج یتالوط ميزدابد دن داد یئزج تارییتت وا هنایت رد هکنيا زا سپ اما ...:هگنشب هگنشناشچ و هاتوک یناشیپ» دوب
 درو ادخ هاگ رشب یود هتحعذک ناهانک ترفنم یارپو دود نددب ءدکم زا دیاب تس) ءدش ریپ نوچ هک ادنس اپو هداتفا اج لینچ ینژ اریخاو دن دادید رب شرحژا تسدیوب رسرد مه زونه هک ,ردضم نیا دین ادبدو وی اه( هخیب رنهر بم )و( هداتسهتهک ) دروفارک نوجزا مه هلک دنچتسیدب

 و اسمی یئادآ هوخ یاجب دننکیمیمس مه :دوویل اهناک راتسیتحو تسا یک اسو ین ود - شوخ « تییاذج و یمابیز مچملصا «: هشابیم شداشک ناهد نویدم طق اددوخ (؛ ین رقعی د) تیقن وم اخ نیا هک دینادب رک ۱ تسا بجحاما تست نایاب مهژوتهدوویلام کرزب ردام تیقن ومنا رود هک دن اسهقیم اسب تیاکحنیاد :درفگب لاسماتان اوجسل رب بل وهنکشای وژابیوف نادرم هجنپ ودهجنب و دزادنابب هل ولک و دشکب ریت تفه یرسع رخآ نیادد هک دنا مدرک روجمو دنا هداد تک رش (داتیک یناج) مانب یاهزات نرتسو ملب رد
 .دنزادریووخ تیصخش تیوقت و بیذجت هب رتخب و دندادرب یئادآدوخ زا تسد هک تا (یمارکناربلد انض و) نارتخد ب « دخاب هتشاد شزرا ندوب یمیط وبه ۲ ۰ یزاس تروصو مشعت زکرمرد هک ی تن و سپ . دننک هدافتسا یدنسیلد وحنب دوخ بویعژا یتحو دادادخ یئایذ زا «نداتسیا هنیآیولج تعاس نیدنچ یژود

 مت هخیس هاش

 اس حس

 جد



٩ 
 ناکشیپ نه بز

 نف وف؛بق ومم«لامج هیمآ رو

 لاس4-م هام یاهزور زا ی رد
 ز ی هب رشد ۱۰ <

 ۰۰۰ دزاد یئاهج ترپش ژورم
 نارتخد هه دننام ایژ و ء

 ادب یرتخده رهاق كید

 رهشزا یاهداتفادود هطقت

 دوخ یک دنز هیل وا یاهلاس هرهآق هک رزب
 هک نامز نکرد شنات - 3رک یر ون 7

 دوب هدیسرت تبنوبحم و ترپهش نیاب زوئه

 دودو زا

 یا ربیژد

 نامه زآ

 سپ یلو دوب < لیلخ شر و
 اایح هماس د ماث اتش ملاس

 ار امنیس یو . دومن باختنا دو

 وت ناو

 رد وا هعالع

 تدش و تشادیم تسود ی

 دوخ هک دوب یدحب هر
 نآ كرتهب رداق زث شزوامهک اجت 7 ات دوبنن

 داتسرثیمراژاب حاتحیام دیرخ یاربادوا
 درکیم حرخ ابذیس رد اد اپلوپ نآ وا و
 یعونصمیاهءزغ و هبرک اب تکک زابرد و

 نمزآادلوپدرک هچوک یاههچب هک تقگیم
 ۱!دن |هدید زد

 لوا هلهو رد عوضوم نیا هتبلا

 زادنیا یدنچزا سپ یلو دوب لوبق لباق
 اد وا نابتشا تدش و د-نامن ناپهنپ مه

 تفلاخم ملع و دندرک كرد رثه و انیب

 هناسوبأم زین وا و دنتشارفارب اد یو اب

 < ۰ كيشک > یشورف طیلب یاههشیک برد
 و هتفاب اد یصخش هکلب ات دادیم

 .دورب امتیس وا اب

 روبجم شددام توف زا سپ

 دیامن وجتسج یراک دوخ یاریدش

 واب یا هقالع نی رتکچ وک شردپ ریز
 زاسپ یفرط زاو تشادیمن زاربا
 هدرک حاودزا یرگید نذ اب یتده

 هیماسیارب یک دنز نیا و دوب

 لوبق لباق امجند دوز و كچوک
 همی دب ] هک نامز نآدد۰ ۰ .دوبت

 دوب یللجم رت ات بحاص (یبناصم
 یراکوگبن صخش طسوت ( هیماس )
 رداجت ]رد و دش یئامتهار اجنادپ
 عوجدواب یداکهریل * یهامربارپ
 وزمتسد نیاهکیدوجو اب و دندومن
 یلو دومنیمن ادواحدراضم فانک
 یم صقد نیرمتب یراکیب تاتوارد

 ملعم كي ابنایم نیاددو تخادرپ
 دوخیگ دن زنایرج و دشانش [سقد

 نآذا و درک حیرشت وا یارپ اد
 ودن۲ نیب یاهناعبسص یداکمهسپ
 هیماسو تشذک اهتدم ۰ دمآ دوجوب

 هلیسوبدناوتیم نونک ادرکیم رگف
 یندوص و رس دوخی یک دن زب صقر
 هلصان ددبشگی تهجنیا زادهدب
 نایچاشامت یلو دیصتد شیامن تاپ

 ۳۳ ک ناکاا

.1 
 و رصه ۵رص اد و ,

 دب وش انش آ لامج هبماساب
 ژاوا اما ۰. دندرک | زهتس

 هسادا هب ناعامک و تفرن
 در وا تدش

 وادبم

 ( عیدی )روتسدب رمالارغ[ و تخادرب صقر

 رد

 ۰۰۰۰ دیدرک حراخ نس زا رتات بحاص تک ۲ نخ

 دیدرگن سوبأم دمآ شی نيا زا هیماس

 هکشیا ات تخادربیم صقد یاهنیر و

 ملیفذا یکچ وک هنحص رد راب نیلوا یارب

) 
 دروأی تسدب یتیقفوم

 مشذاب ولو دون کارش ( یک دن رت
۱ 

 دنم رثه اب فداصت تسحرب ماجنا رس

 ادوایو دش انشآ باهول ادبع دیحم ریهش

 زاو داد تک رش (قشع نیتسعن ) ملبف رد
 دیامن بسک ییاهتیقفوم تسئاوت سپ نآ

 تاهولادبع رگید ملیق ود رد مه زاب و

 ( یتخبشوخ زود ) و ( تسعونیم قشع )

 دوب یفاک ريخا ملیف ود نیاو دون تک رش
 .دژاش یراج اهنابزرب اد شمان هک

 دعوم رظتنم هک راهب یاهزود زا یکی

 یاه هناع زا یکی داب كيدزن دوب شیامن
 یناوج سکع و دوب هداتسیاكي هجرد

 هکبلفطزا درک یم یئامندوخ شرس یالاب
 نیابحاص :دیسرپ دوب هداتسیا شراتک رد

 لقط هکشیازا لبق ؛یسانشیم اد سکع

 سگتشیا هلب داد باوج شرس
 ب۱ بحاصات تشگ رب هیماس

 وا اب 6 یکشیمه بورحم >
 ارسب ور تیففوم اب ملیف نیا
 جوز كي ودنیا هک دیدرک

 ۱ ویو« ای مالی د ۰4 غ ورد

 دننک یااب «قشع هزجمم» و
 یاپمابف رد هیماس اهنیا زا

 اوت یژاب زن رگید نادنمرنه
 3( یرعه هبوجم ) زا
 مک ابیگند ( ارحص هتشرف)
 یدجو رونااب (ماقنالاریما )
 ل) و یدمح دامع اب ( بش
 زعاادبع ۱ ( ابیزو هربس )

 رم لبقیدنچ... ءرغ
 رش هدننک هیهت و نادرک
 اد ) ملیف هیهت یارب ریام
 رک اضاقت هیماس زاو هدمآ



 یل امنیسناتساد

 )۱( تشک اب یب هناخدور
۳۲) ۲ 111۷ ۲: ۰ ۲۳ 

 ۱ تاس) مچیم تربور -(یل ) ور و نیلیرم:نایگشیپ رنه

 (دلرام)كيت ریمات -(نوتسویراه)نوهلاک یرور-(ردلا
 سک و فیناپمک ۱۹۵6 لاسیگنرمامتلوصحم

 زاوت دی وگیم بود هل دون ابم
 هدرکن یسورع ام *هنا یملطم

 < یتیسلیسنک > رد میتسا وخبم هک
 ره یل 9۰۰۰م میهاوهن اجن اب زک

 :یدوب رتنثطم یردقیبا وک ابوت

 ؟یتف را وا اب ارچ
 ودشتشرد بجعت زا < یک > نامذجچ

 ۱؟والثم یدرماب: تیک

 ؟دداد یقرف هچ «نوتسود اب وا

 اد نوتسو هک وت؟ینادیم اجک اون
 هن |دیمآ ان هک یلمعنآ یو طقف وت یسانشی

 :ینکیمتواضت دزرس یوزا

 زا«نوتسو» تاقالم یارب «یک»
 درک تکر ح «نب» هزاغهم یواج

 كان رطخ و كي راب تمسقب د الاح

 حاوما هک روطنیمه « ولو هدر دوح رذس

 ماگ زذگ تمسق نیرتكيرابب اد ابنآبآ

 بآ یورودرک تسوپ لثمقیاق دیناشکیم
 تشگن |اب تام هعفدکی. تسجیمنیئ اب والاب
 یب] انیمز رب ءاجن ۲ ..دادناشن ادهددیالا
 ۰ دشیم هدید یتسوبخحرسحبش نامسآ كنر
 .دوب هداتسب | یبسا یر رانک رد

 ؟تسام رظتنمو|:دیسرب < یک »
 ادن راد یرتشیپ سناش اهیهام *
 رگید هناخدور مخو جیبدد هکیتتد

 هدیسرب كرامزا تامدندبدناد تسوبخرس
 ِ ؟یدیدا دا

 درمنآ بسا اب اد وا نم * یرآ-
 , مدید

 درم ماد ؛دیسرپ < یک »
 :تاک باوجرد تام

 كدام ..هدب نمب ار كنفت ی و
 :تفک دادیمیوب ادكنفت * ی

 :دابیادصلثم. مونشیم یلادس-
 : درک قب ویدصت تام

 ۱۱ هرامش

 تسوب خرسیادص . موادم و می وسس ۹
 اتش

 اهنآ نایم زا دیاپ ام,دیسرب « یک »
 ؛میرذگب

 «میورب یگشخ زا دیاب ..دوشیمل-
 .میرب ینامدوخ اباركنفن و اهوتب و تشوگ
 ,میشاب هتشادسن اشدیاش

 رانک زی رک اغز|ناهک انناتسوپ خرس
 قیاف تام.دنتخیر بآ ردهداوس هناخدور

 اریزادن |ریت ودیشک هناغدور ,یوست آب اد
 زاو هتفرک رارق فده رفن دنچ..درک ژاغآ
 . دندش ریزارس بآ ردسا یود

 دوخ ماگ رذگ رد قیاق هک روطنسه

 -یم«ناطیشنادند درابک رمهکنت یوسب
 تف ابیمشرتسک مک مک هناخدور ةرانک دی زخ

 ناسآ و رتهب دن دوب رداقنجاپمهکی روطب
 ... دنهجب بآ ردهرانک زا رت

 اسهنآیوسب نانچ مه راپک رم یاهناکیپ
 اب ؛ هلجع نودب تأم یلو دشیم باترپ
 نیمجاهم هتسد مک مک شی وخقیقدیژادن | ریت
 ۰ درک یم رفتم مهزا ار

 هنسدکی لحاس لب اقم بناجز|ناهک ان
 اب و ؛دندش نابامن ناتسوبخرسزا رگید
 شدوخناشیا زا یکی , دنتغب دبآ رد هلجع

 هراوید زا ات دیشوک و دناسر قباق ار

 اد شی وژاب تعرسب تام . دیایب الاب نآ
 روطناه . دناچیی شرص تشبو تفرک
 . دوب هدرک لمعيبل وک درومرد هک

 هاگ رذسک یادتباب قیاق هک یماگنه

 تسوب خرس تام دیسر «ناطبش نادند»
 هیقب . درک اهد ناشورخ یاهبآ رد ارریسا

 و دندوب تین بظق مک ک :اتسوپ خرس
 قباق دندوب راجان ناوارف مشخ دوجواب
 . دن راذگبدوخ لاحب ار

 كدام , تفریم شیپ دوطنامه قیاق
 اداجچیه رگید بآ ثارطق حشرتتدشزا
 رظن دد هک یدابتم قیاقد نآ رد ۰ دیدیبت
 ٌمتسناوت یم طقفیو دومنیم اهتعاس یو
 نانچ مه اد شدوخ تشحو زا ناج هبین
 . دراد هاگت مکعم

 تاحشرت و كشا تارطقشی اهکلپ ریز
 : دوب هتعیمآ مهرد بآ

 قیاق تکر ح دد درک سح همندکی
 درک تل رج هکیتق و , هدمآد وجوب یشما آ
 نآ هک ون هدهاشم دنک زاب ادشنامشچ ات

 و هتفاسب نایاپ یگتفشآ و بارطضا هبه

 : دزک هداش] تفریم

  یوسب فاص یاهبآنایمزا یمارآ هب تام

 - امنسه راتس

 ۱ زا و) دم هظحلدنچ . دنک یم انش,قپاف
 هکگالاح . تسش نآ ردودمآ الاب قباق
 ا بلا لثم «یک > ۰ دوبهدش مابت زیچ همه

 هتسه]دننکیم هیرگ «اهبنودب هک یئاهن)
 هگ نیا نددب كرام . درگ هیرگب عورش
 وا ناوسیگ شزاونب دنکیم 4-چ دنادب
 تخادرپ

 ووسب تکاس تام تسم نیا ماعتدد

 یو تشذگ هناخدور مخزا قیاق هک یتقو

 درک هداشا ولجب
 ِ یتیسلیسنک > ,:متسلا -ق [ تس

 تساجت
۰۰ 

 < یک دندش هدایپ لحاسرد هک یعقوم

 , دیسرپ تاملا
 ؟ یدرگبیع وا لایلد زوئه -

 !ین !دیمرتهب تدوخوت-
 .منک ادیب ادوا لوا نمداذگب سپ -

 ۱ حیضوت شیارب و"منیب ادوالوا نم داذگب
 ؟هن؛تسین دابز یلیخوت یارب نب|...مهدب

 اب دسو درک كن رد یاهظحل تام

 ات تفرگار« نوتسو»تسد «یک»
 ۱ سا ندب هب ی

 ۲ . بوخ رایسب : تفک یتیاضران
 . رهشیلصا نابایخود مدت هک یماگنه

 7 : تفک یم < یک > هک ینش كدام دن داهن
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 رکف زک رهوت -
  هن « میسررب دصقمب

 . . هدایژیلیخه - درک را رقاتام

 یوشیم قفوم وت هک متسنادیم
 وتء)ادناب درم كي هاک ره هک متادیم نم
  هدوشیمقفوم یزاک رهبدشاب رفتنم یزیچزا
 . .دشابهتشادتسودهژادنا نامهب هکشيا اب

 و : دیسرب تام
 ق دشابهتشاد تسود اد زیچهچ

 27 ییاشب هک كداس «یکد

 .  ملاسام یدرکین

 !رسک تبحم همهنیا .تسا]هتفرگ و ت
 ۱ -۰.یدادكرامب وت هک



 مدرک یمرکف

 تا هعرزم رد رسرد

 نوچ مداد مزال ارمرس زونه نم

 تسانم تكلسام اهنت
 بسا شزاوت و تندر ولج تام دعب

 تخادرب
 تسیک لام .یگنشتبسا هچ-

 »ن ووتسو مانب تسایت اوج لام

 ؟منک ادیب ادوا متاوتیم اجک -
 «تکات 5 انكالب و ردناب یخ

 درگ < یک > هبود تام

 نم وگب واب هدن لوط دایزو ورب-
 یلودنک دار دناوت یموا « متسه اج نیا
 دوش یفخم دنا وت یمن

 وا اب طقف وت. درک دهاوخن رارق -
 اد شلمع نآ تلع نک یمس ؛ نزی فرح

 تفک تام
 تفک ودرک كدابپ

 . میورب نامیاههوهق غارسب ایی
 دداو< نی لایندب اهنآ هک هک یتقو

 هک |دیگنفت كرام دیدتامدن دشءز افمدرا و
 ابدداد و هدروآ تئاب دوب داوید یود
 :دسرب وا زا تام دنک یم سل تشکنا

 لام ..:یداد تسود اركنفت نيا-

 وردمب و .. بوخ رایسب

 ؛دشاب وت
 هدسو كنفت شردپ هاگت زا زیهرپایكرام

 ۱ هک الاحداد دارق داوید یود هدابود اد

 ز هک تشادن ناتیمطا دوبهدیسر شیولطبب
 ! یم كنفتنییه شدنسب دووم یثیش اعقاو
 تشادن یهجوت اهزیچ نیاب تام دشاب

 نیئاب و هداتسیا هزافمرد هناتسآ یودوا
 ز «نوتسو» و یک . دوب هدش هریخ نابایخ

 تامدندشیم كيدزن اهنآ هکنانچمه

 نوتسد اب یزیچهدابرد < یک > هک دیدیم
 یمن شوگ نوتسوآرهاظیل ودنک یمهرجاشم
 ز «تامب > اد شنامشچ نانچ مه و داد
 دوب هحخود

 نوتسو ناپکا ؛ دعب یاهظحل

 ودرو۲ ندریب تک رح كياب ادشلولثش
 ٌأ شتسدپ مقوی < یک »رک ۱۰ درک كيله

1 
 ۳۴ هحفص

۱ 
1 
۱ 
۱ 

 ۰ .دندمآ یم وا فرطب دود زا
1 

۱ 
1 
۱ ۱ 
1 1 

۱ 

 شردبپ هک درک هدهاشم «كرام»
 "تا هنفرگش وغآر د ارم یک»
 .دع یمردیاب زا تام امتح دوب هدسچت

 یخرچنوتس ود رک اطخ هل ولک هک یتقو
 تشک ربهداب وددس دادله فقسادیک ودز
 دوختعرسب تاه.دمآ ولج تام فرطب و
 هلولک نمود زا ات دیشک راوی هاتبرد اد
 اددوخ تسج كي اب زین اجت ] زا و دشاب نوصم
 .درک باترپ هژاغم لخادب

 یولجیاه هلب زا نوتسو هک دیدیم كرام
 یمهچ دنادب هکنآ یب .دیآیم الاب هزاتع
 راوبد یود هک یگنف فرطب شتسد دنک
 تقزدوب

 .تقد هناشن و تشادربا كنه كرسبپ
 :دشدللب هزافم نورب زا « یک »دایرف

 شابدوز- ٩
 .دنادرک رب یود ادصنیااب نوتسو

 و دشدنلب كرامكنقت شرف هظحل نامهرد

 .سشت نوتسو .تشپ هلولک
 هک دنک دواب تناوت یمت كدام ادتبا

 دروآ یمن رطاخب یتح تسا هتشک ادنوتسو
 لع . تسا هدرشف هنوکچ ار هشام هک
 هشام ندرشف

 1 كان رطخنز
  -یم شیامناد(كان رطخ نز) ملیف

 شکچوک رسیاب یردبامرس تشب« دنداد
 .۰ «دنلدو هتشن 1

 زا كربسپ دبش عورش ملیف یتفو
 :دبس رپ شردپ

 تكان رطخ نذ سی ۰.۰ن

 الاح ..۰ مزیزه شابتکاس -

 " تسمادک ٩

 .دید یهاوخ ؛

 هظحل ره یبیجع تجایساب كرسپیل و
 تساوخیمودرک یم وارکتا ردوخ لاوتس
 كرسپ ردپ «رخالابدسانشپ اركان رطخ نذ

 :تفگ ودش تقاط یب :

 الا ۰ ۰ ناچ هچب شاپ تک اس -
 هدنتسهكان رطخ ناشمامت اهنز نیا

 .دوبیدادا ریغ داوید

 ۱ ۰ دزوخناکت هنفدکی
 رحم روطتیا .دتفاس نافتا دوب

 اش اصن( نب )لتم یدرم
 واسب مدرم دهدب ج 5
 دز هلولک اب تشب زا ادیدرم»
 ن زب درمكب هک دشیم روطتبا

 و)یوسب هلجع اب « یک
 : تفک نانک یداز

 ۰ متساوخ یمت نم "نلس-
 ۶ تفگ یماداب <یک»>
 ووجوم ورگید هاو

 ..تردب

 درک سحكرام 9
 ینقو۰ .دیوگب شردس هک دراد
 ار دید رظتنم و هداتسیا اجن7

 یاد

 حااب ناهکانو ۰
 هجامق| و هک درک كرد ترمع
 اروا تام. دشاب بوخدن اوت
 ]د< یک اهن[ یودرهدمب و
 فرطب یو . ۰ دندید

 تام دن دیسر هد زا:لس
 ارد ناداوسات داتیا

 ارطب هاگن] و دندشرود
 ثم (یک) ۰۰ دی وددوب

 هنأاتس7 رد كرام

 ) تی رگتیم ناداوس
 :یورادشتسهدوب هداتسیا
 یمنالا اهنیا« مرسی ۱
1 

 زیپ هدوس[ دیناوتیم

 ..دی ریک رسزا ادتعا دز
 "لاحنآ دد كرام

 ادصقشردب د(یک )
 ارم ریپ نانغسب یهجوت
 سا یاه نوک او هظحل
 اب ودندیسر



 :دنشاب یم(لدریشدراهیرشقت دد)ز دهن _

 اههش

 ۱۳۳۳۰ ران
 ۱۰ هحفصزا هر

 ووهشم باتک یود زا یدو
 * یلاکی رمآ هیقف هدنسیون ملقب 4

 ۳ 2 هلبق :ملجیم توس
 خی دات رد داب نیل وا

  و اپ فرصرالد نویلیم نیدنچ+ روک
 دیدرن دهاوخ مل

 0 اگتب ریه ذونه

 ن؟یس ات 292 لیق دا ملیف لوا «ا

 < یلشآ> و < ینالع> ۰« اداه وا تا راس |

 نی رظان . دن اهدشن باغتن| ؛دننک یزاب 1

كلپ اب دین اپیک قوشمدن دادیمداهظا روز
 

 < هتفدداپ رب 9 ملیفدیدج هد نتخاس 1۳

 هک دشاب یم ملیف یلوا هن بم تون 7
 یود اکیرمآ رد راب هنیمجنپ یارب كنبا

 . دوش یم هداد شیابن كد زب یاههد رب

 و« لبیک كدالک كارتشاب هک < هتنر دانید

 -یلسلو دنلی و اهودابویل وا« ,ا .
 ۶ 91« یل نیویو

 نونکات دوب هدش یزاب ؛ دداومه

 قبط و هتشاد صلاخ دوس رالد نویلیم یس

 مجنب رابیارب هک كنيا هلصاح تاعالط)

 بیجع لابقتسا « دوش یم  هداد شیابن

 دراد ناکما و هتفاین نیکست زونه مدرم

 رگید دالد نویلیم نیدنچ زین هعفدنیا هک

 ۱۳۳ ید رخ هام
رشم ددمقا و كن وک كن وه ردنب رد

 مس جق

 هژاتملیف < هتفد داب رب »باتک زا یدوزب

 . دش دهاوخ هیپت یا

 ملیف كيرد لرهس
یلکتا هشیپرته «نوسیداه سکر»

 

 هسدد «نویبیلصو لدریشدراچ,ر» ملیف رد

 ۱۳ و یماق تفت لر
 یفرعم <«ميددلارپما >اد دوخ لدا ید
 صو-صخم كشزپ تدوصب دعب . دنک یم

 نایوجگتج ربهد < یبوبا نیدل [حالم»
 (لدریغهراچی رو مخزو دیآیمرد ناملسم
 نایحسم یاوق هدنامرف وناتسلگنا هاشداب
 دوشیم مولعم مرخالاب و دنک یم اوادم اد
 تسا یبویا نیدلا حالص دوخ ید 4

 نورب و ناییسمیاوت تسکشب قفوم

 دراچیرو ملیف. ددرکیمایسآزااهنآ ندناد
 یکت دتالوصحمزا < نویبیلص و لدمخ

 هک تسا رسنداو ناددارب ینابت +۶

 جرج و  یامابنیج رب و» نآ ناکشیب نه"

 لد دیاب یم هک

 زاریشردامنیسهراتس
 سا یدالبیاق آ یتاعوب 0
 ینیتم زاریش میقم زیزع نکا

 رب مر وما ریاسو كارتشایارب
 تاب رف هچارم ناشیاب
 )۸ مرامش

 ۱ هدد یف نر لج و 1 ٍ ۰

 ۱ ( ۱۲ هحفصزا هیقب)
 ۱ ار هشی رنههرشالاب ...!وو رشو راک د ب ژانس رپ
 دادرا رق نتسب یا رب یرادربلبق یویدوتساب
 هتیبرتهنیازالوا راک ره ذالبق .دندو ایم
 هک دوش یم هیچن هات وک ملیف كيدراو ءزات
 < 5مممم 16 تت نیرکسا >
 ]| دو یم مدیمان یمامنیسءاتوک شیامذ] ای
 ینلف  ووم < دتضشم نی رکسا > نیا
 یزلب هدنیآ رو صع نآ تسا نکسم هک
 | رگم دروغین یدزد چیهب و تست دنک
 هیپت و اهروسیژر هک یتاعالطا نآ هکنآ

 اه نآ سرتسد ود دنهاوخیم ناکدننک |
 | نیرکسا» نیا هک یعالطا نی رتمپم .دداذگی
 | ناکدننک هیهت و اهرویژ» تسدب < تست
 هچ - هخیپ رته نیا ایآ هک تسنیا دهدیم
 ۶ های تسا كيژوتف -درم هچ و نذ
 ریوصت+؛ندوب ًانایحاو ندوب ابیز اب ینعی
 ارسیز ؛تساهن وگچ امشیس هدرپ یود وا
 ۱ رایب ساغشا هک تسا هدش هدهاشم رایسب

 نابایخ رد ای رتاشت هنحصرد هک یلکشوخ
 یماگنع دن |هدوب ز نارگید زا نید و لد
 دن |هتف رک را رقیداد ربلیفنیب دود لب اقمهک
  تسدزا |دشیوخ تحالم و فطل نآ ماعت
 ۱ یندیدو بلاجتایفیک اسب هچ و دناهداد
 روتس اهرظن زا و تسه دارفا رد هک
 یدادربلیف تیدود یسدع كي یلو تسا
 سغشم و هتسجرب یهجو نیرتهب ارنآ
 یعونصم یاهزوت ءاد نيا رد ۰ دزاسیم
 | یتهیواز نآ زا شوصخب ساکع تراهمو
 لیخدورت ومهژادن|یب دادیم رب سکح هک
  مه<ناوخ» نیا زا ی هشیپ رثه رک ۱. تسا
 دریک یمدارق لاوئس نیا لباقم رد ورذگب

 ایآ . دنکیژاب اد یلر پیت هچ دیاب هک
 دبآیم رب شاهدهع زا هک اد یشقت نآ
 كسی اب اسب هچ ؛ درک دنهاوخ لوحم واب
 ندادوویدوتسا ناک دنن ادرک كچوک هابتشا
 ادنآ دادعتسا هک هچن ۲ زا ریغ و یضوع لد
 هداد رییفت ین هشیپ رنه كی تشون رس دراد
 قاقتا داینببلطم نیل ریظنا . تسا هد
 یف هشیپ رنه هک تسا هدش ءدید اهراب وهداتف |
 یلو هدرک یزاب ویدوتسا كي رد اپلاس
 شحس یل و هدر وابن تسدب یتیقف ومنب رتمک
 هب ید ویدوتسا زا ضرق ناونعب هکنیا
 لد كي نتفرگ اب هتفر رگید یویدوتسا
 همه هک هدروآ تسدب یتیفورعم نانچ رگید
 یارسب . دناهدیزک نادندب تریح تثگنا
 رکذ اد دنلب واهودایویلوا ناوتیم لاثم
 دد هک ینامز ات هراتس نا. درک
 «دوب ینداو ناددارپ یدادرملیف یناپمک
 یوبدوتسا هب یتقواما تشادن یتیقنوم جیه
 ار دوخ رظن یب ترهش تفر تن وماداب
 (مامتان) «دروآ كنجب

 امنیس هداتس

 بف و ...نه
 (۱۱ هحفصزا هیع)

 زارد نیم)یو دشمن لث» تساهدش هچدبهفب ۱
 یمدروخرب نیمزاب ناترسلواالتحمادیاهدخ |
 هتکشندرک كي ؛نتسکشیادصكي ۰ دنک ]

 یگ دوس] یتدم و ناتسراسیب رد پا وضتخت كلی
 :«نرتسوو یاملیف ردتک رشزا |

 بیصایرهک راوس یاههنعصرد هچ رک |
 نب رتچیپم یلد هدویرایسب یگتسکشزا نض
 یارجام ملیف ددنم یراک راوسیاههحص
 ود:متسجنآ زاملاس هناتبشوخ هک هدوب ریز
 تشپ نماتوک اد»ملیف یاههتحصزا یکی
 و نانشد زا اد دوخو هتفرک رگنسیاهبت
 ابدسبیتدم .مدوبههشوب ناشیا یاههلولک
 نادود ناوحدو مد رک راضحا دما توس

 كي اي دیاب نمعقوشیا رد .دیسرارف ناود
 _هب تخاتیمس| هک نانچمهیدنلب زا تسج
 زا شیب ۰ موشد ودلعن داپچ و مربب نیزیود
 رک | هک مدوب هتفگ روسیژرب نم هنحص ع ورش
 ءراب ود| رهنحص مدشن قفوملوا ترم نامه
 تسق نیا هک ن الایتح.درک م هاوعت دارکت

 دینک كرددن | وتیمدناوخیم ذغکیورامشار "
 رجو .دشابدن|وتیمیک ان رطخ ةنحصهچهک
 مادنا هكچ وک د رمهک ملیق روسیژد < نمرش
 نم.درادت یعنام: تقک نسدوب یتدارحربو
 مهرگا یوشم قفوم وتهک  رادنانیمطا
 مهاوخ همجا رم« زرجا دیو رو هب یتسناوتن
 نیا زا ودقج هک دناب نامدوخ شیب )!درک
 (۱ مدشروخلد فرح

 یاب لمت راهچبا .دعزاق] هنعص
 و مدرک سبح هنبسرد | دمقن نم. دیسر هیت
 هب تسج كبابدش كيدزن بوخنآ وبح یتق و
 یودتحزرا زهانا رمدوخ « مدی رب نیذیود
 روسیژر یوب ادمیودو متشادءاگن نیز
 :موژدابرق و مدنادرگ رب

 ۱!نک بخار < زرجا دیو ر> و ربالاح-
 هرخالابامدرک با رخ |دهلحصو, ۰

 مهژاب و هداب ودوءزاب ود ادنآ مدشداچان
 یتقشم هچ ميدادن یراکا مثک دا رکت «داب ود
 یردت نیزیو دزآ هب ٌرمود ء مدشلیحتم ار

 و هتنوک بسا دکلاب و مدیرپ رتفرطن
 ۰ متسب شقن نیمژرب جو رجم

 زا زک ربادهنحص ءرخالاب روطجالاح
 مدیسهف اد هتکن نبا طقن ۱ دنابب« مدرک
 < نرتسو >ملیف ةشيب رذه كي یک دن ز هک
 .تسی ناسآ وءداس اه ردق7

 یلو تسا هرطاخمرب ناشیا یکدنز
 ,...منک شرع هچنآینیریش و تذل هب مجار
 شخبذل هجنابطو بسا یمئاد تبحاصمرک |
 !تصا یشریش یک دن زیلیخ«یلب« دشاب

 هریذپیم یهک آ هلبمنیا
 سس



 اهشیادتآ یرنهیاهملیف و نیاژ یاهنیس

 باهش : زا

 دقم تیحز تالل وصحمر
 هر «ناتسودنه واکی رم

 رد ۱۹ لاسرد .دداد ِ
 یتدوص رد هدش هیهت ملف 1٩ طقف ن

 ملیف ۲۵۹ هب ۱٩۵ ۲لاسرد مقر نیا هک
 ددع۳ ۰ ۰لاس ,ایهردو دصرت

 . دش هتخاس زی هاتوک یربخورتن اموک د ملیف

 ۱۸۹۲ لاس ددین از ملیتیل وا هکت۱
 ًةچخیدات نپاژ یانبس ادپمم «دیدرگ هیهت

 تكنج زا لب ناهلاح رد
 یوسنارف یاپملف دیدش دوفت« یلثیلآتب
 هبتدشب ینیاژیاهمایف رد نان ] راک زرطد

 یاه ملین ؛ كنج

 یود یردابز رتات یسورو یلاکیرمآ
 نیاژ یامنم نوتکا و دندرک ینپاژ دانآ
 نیادوج واب.دشفلتخم هنج نیدنچ یاداد

 اددوخ یفرشویلصاحودنآ نپاذ یامنیس
 تتچ نایاب )ا دم. تساهدرک ظفح زوته

 یاپملیف «.بهتب تبن تموکح داشت هک
 لس یداز[ ناکدنزاسو دشرتک فلتخم
 یاسنبس ناهگ ان «دندروآ تسدب یرتشی
 ته رشیپ هب یتعنصهچ وی رنه ظاحل )!هچ نپاد

 دنچ نآ جاتن هکدمآ لیان ینایاش یاه
 ناپابن یللملانیب یاهلاویتفرد دم لاص

 یشا نیاهییا رخ وتامنصدوج وب .دبد رث

 درادت وب

 زاسپ اما دروخیم مشچ

 رسیدوزسبتسن اون نياز یاس كاجذ
 فورمم یاهویدرتما و دنم اب دوخ یاب
 ۰( ي-*!هیاد) :(وکیچوش) لیبقذا ینیاذ
 تهریب ( یسل هن)د(وهرت ونبه) :(وهوت)

 ۳۱ هحفص

 نقل

 (وداهوایک دن )و( نوموب

 و (ناک) لاوبتتف رد
 للانددعتم زئاوچ تفای

 یامنیس یقرت و تفرشیپ
 كي هدش نایناپچ باجعا

 هتک تشیا نآ و هیلک

 لببق زا یدادربملبف یاه

 ی رود مات لبقو نکفارول هدرس

 هنایلاس وتح و دوش یم «
 رداح گن یاهروشگب م

 فا رطاردنپاژمهمیاهوید وتسا. ددرگ یم
 و هدش عقا و (وت ویک )دا وک وت) یاهرهش
 راوتاربالودیدج ونددملئاس و هبلکب زپجم

 ددعتم یاه و یملع تاقبحت ماجنا یارب

 ملبفشو رق دادقع ال ومع+ یم یتعنص
 دوخ نوچ اما تسا مکدابسب ینیاژیاه
 اذل, دن وش یمهیهت تیقاب اهملیف
 رادقمهکلب هدشن ررضتم اهنتهن اهویدوتسا

 رظانم. دن دو یم تسدب مه دوس یدایژ

 رد دراد دوجو)نپاژ دد هک یمیبط یاپیز

 وتسا رثومرایسپ ناکدننک هیهت راک لیمس
 یلاکیرمآ نادادربلیف تاقوا یضبپ یتح

 اهو | یگدنز»یرنه ملیفرد «اکاناتویونیک »و«ارومیک وک وستیم»
 دوبرار ۳ لاس لاویتسف لوا هزیاج

 متیس هداتس

 مينکیم ۳۹م
 ۱ ی توب یج داخ یاه هنسص یسیلت و

 ..دننک یم هیجت نیاژدد ارد رخ یاه

 ۳۳ عود نياد دوش
 کو راو دوج وملیف شیامننلاس
 ۱ راق یا مملیفشی ادیوصحم اهن[
 قرص هبقبو تسایلاکیرمآ
 1 وب هتکن نیا ودنهدینآاشت اد

 ۲ دوفک لاففا تسعن نونکا
 ان ودخاپیم هجوتروخرد رایسب
 2و ودوفست دوجو اب نیاژتل ود
 ۱ یاملیس تسا هتسناون «نایج راخ

 - زا |رنآ و دیامن تیامحو ظفحار
 , ورادهاگل نوصء مادهتاویدوبان

 رخ نپدنج یادادنپاز یاهملیف
 رو ۰ دنتسه دوخب صوصخمو رژاب
 :نیاژدنم رنه ناک دن زاسراث 7۲
 تلمتا زرابمهک یئاپمابف یدک
 سگنهنم ادیلملام۲ ویعامتجا
 را ] فرصدیلقتی و دهک یئاهملیف
 تک رشاب تاقوایضعب یتحو
 رخالاپ و دنا هدش هتخاسیلاکی رمآ
 شب سابن خی داتیو زا هک ین اهملیف
 اب ونپک موسدوباد اب !ادتلم دیدش

 مينکیمدروخرب دایز؛دنهدیمناشن
 وایهاک زین یجراخ كيسالک یاه
 و هجنانچ هدریکیم را رقهدافتسا
 هک ینپاژ یظن یب .دنمرنه <ا وک
 ملیف رد دشن ادیم «روبیداه>
 یبلاجژرطب اد (نازلادناژ)لد
 نا دداهنتهن هشيپ رثه نیا

 رد هیق )

# 

0 

 ی



 یزاب رن <

 یاپمابت
 مچف ی ل هافیا ار

:۷ 
 حداخ ددیدایز د

 زا ناو یمن نبادوج و
 و (ویک وکیشام)ن وچ یناک

 و (نوموذا د)ملبف رد
 رد هک( کاناتوب ونک )دا

 دن درک یزاب (وداهوایگ دن ز)
 هزئاج (نه۰ 9 رتناموسک دم 19 ۱۹۵۲ لا روند یالدلان لوا «ز-؛اج خا ملبن

 95 یدایزرخدوک كدیانیاژ
 ظاسا زا

 تیقف وم ود رب الاب
 ناگدنزاس هک هد
 ۳3 سم هیت د
 رد ۰ دن ,ادلوذب

 هچ | دد وخ یاب. هد وخ ما

 (  هحفص زا هبغ)
 یمباترپ ار [دنفیب بآ رد دهاوخیم«

 ۰ دروخیم شسیلد تروصهب انداصتد
 رد نینیمه دخ لئاف یصاخ شز ۴ ) یار ناوتین نیا ربانبو دوب دوجوم مه یا داچ زا لبق یاهمایف رداه هنحم « ون

 یل زاچ هک تهیرگید هنحم(ناتسم) مد
 یوجنسج رد نادونسد ثب

 دشباوخب نآ .,ز هک دنتس
 یرزیمود ذا دنروایما ر

 د افق ال رپ شیور هک اهر.*
 .دنکشیمو دتفایم نیمد ید 3 ۹ ۳۳ تر مات رمیور زا یزپمو رندشءد ۱ ی دیمک 4۳ رد و دنیادیم هدافتسا تسا هریغد ۵ ۰

 هحفص كي دراد اررل داچ ندد 7 هو هک دون لبام ( دا هاگدامم ) ملث
 دب وکیم یلداچرسرپ تدشب |دینه۳

 ۱۱ یرامش

 رطاشیاضزایاهزادناات هیسونیدب مينکيم نا ومیاهدرک باغ اهناتسرهشو نا رهتنا دنقالعزایرامذی هدهیاضاقتب انب ده داش نی !هتفه نویلا نوج ..... هتفه سکع
 وایلاعیزاب امادن |هدادن اشن دابزیاهمایفنونک ان نوسیا نوجذا !میشاب هد رک | داهنآ
 درک رب | رب نیدنچنا رب | ددا دوا ترهش < یلایخ ءرب زج> و < رادگنفت سو دش امیماپملیف رد
 * دو زفا شنپ وبحم ربو
 لبام) مایف ردو دوشیمات هحفص هکیروطب
 هبلیموتا بقغ ژادنام رونلپام ( خرچو
 نازیوآ یمناخ نماد دنفیب دوو هک یماگنهیل داچ (دوآ هدنخ زاک )ملیفرد زین و دوشیمبآت رب ناب ایشیاماک یوررب نییاپ
 ؛مناخنماد ندش )دج هجبت ددو دوشیم
 رد. ددرگ یمادب وه ۱ ماد ریذ دارساد

 یقاچ درم یلراچ ( دننورت كلام ) مایف
 لر دیه یم نادیچ :یودرب دا نبه نوگنرسزایپو هریملروصب ام 1 كوناب دنک یملبح ادیگ رزب نادیچ کار

 هتفگ هک روطن ایههاههنحص نیا مابت. دنکیم دار مجرم یو هد در
 تیاذجو فطلو راکتبا دقاف هچرگدش
 نآ زا مدرمیل و دوب یاداچ یدمب یاملیق
 اهنلاسرد اهلبننیا شیابن ماگنم ۳۹ یافوغ نامز نآ دد و دندونیم لابقتسا
 دوبیددقب اههدنخنیا تدشو دشیم اب رپ
 ادالط ولوپلیس هک دوب دوآ مءاسرس یاه لبه «.؛و دنتنریم لاحزا بلغا هک
 هلاود (نوتسیک ) یدادرلیف ینابک یوسب
 (اتات) » تخاحیم

۳ 

 ترس




